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ระเบียบโรงเรียนทับปุดวิทยา
ว3าด4วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 2564
............................................................
เพื่อให)การดำเนินงานด)านการปกครองนักเรียนของโรงเรียนทับปุดวิทยา เป=นไปด)วยความเรียบร)อย
ถูกต)องมีประสิทธิภาพและมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพการเป=นนักเรียน จึงสมควรปรับปรุงและวาง
ระเบียบให)เป=นปLจจุบันไว) ดังตMอไปนี้

หมวดทั่วไป
ข4อ 1 ระเบียบนี้เรียกว3า “ระเบียบโรงเรียนทับปุดวิทยา ว3าด4วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
พ.ศ. 2564”
ข4อ 2 ระเบียบนี้ให4ใช4บังคับสำหรับนักเรียนปNจจุบัน โรงเรียนทับปุดวิทยา
ข4อ 3 ให4ยกเลิกระเบียบของโรงเรียนทับปุดวิทยาที่มีอยู3เดิม อันระเบียบ ประกาศ ข4อปฏิบัติ
ข4อบังคับ หรือคำสั่งอื่น ๆ ซึ่งขัดแย4งกับระเบียบนี้ ให4ใช4ระเบียบนี้แทน
ข4อ 4 ให4ใช4ระเบียบนี้ตั้งแต3วันถัดจากวันที่ผู4อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยาลงนามเปZนต4นไป
ข4อ 5 ในระเบียบนี้ คำว3า
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทับปุดวิทยา
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปLจจุบันของโรงเรียนทับปุดวิทยาทุกคนทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต)นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
"สภานักเรียน" หมายถึง ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ที่ได)รับคัดเลือกให)เป=น
ตัวแทนนักเรียน ในการเป=นผู)นำดำเนินกิจกรรมตMาง ๆ ภายในโรงเรียน หรือชMวยภาระงานโรงเรียนตามที่
โรงเรียนเห็นสมควร
“ครู” หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน)าที่ราชการในโรงเรียนทับปุดวิทยา
“ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครูที่ได)รับการแตMงตั้งให)เป=นครูผู)รับผิดชอบนักเรียนตามห)องเรียนที่
กำหนด ดูแลด)านวิชาการ อบรม สั่งสอน เสริมทักษะ พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ติดตาม แก)ไขพฤติกรรม
นักเรียนในห)องนั้น ๆ อยMางใกล)ชิดพร)อมประสานงานกับผู)ปกครองนักเรียน
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“หัวหน)าระดับ” หมายถึง ครูที่ได)รับการแตMงตั้งหรือคัดเลือกให)ปฏิบัติหน)าที่ระดับชั้นเรียน
ประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพื่อแก)ไขปLญหาตMาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในระดับชั้นเรียน และรMวมวางแผนกับ
ฝ]ายบริหาร
“หัวหน)ากลุMมบริหารงานกิจการนักเรียน” หมายถึง ผู)ดำรงตำแหนMงหัวหน)ากลุMมบริหารงาน
กิจการนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา
“รองหัวหน)ากลุMมบริหารงานกิจการนักเรียน” หมายถึง ผู)ดำรงตำแหนMงรองหัวหน)ากลุMม
บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา
“ผู)อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู)อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
“รองผู)อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู)ดำรงตำแหนMงรองผู)อำนวยการหรือรักษาการรอง
ผู)อำนวยการกลุMมบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา
“คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการกลุMมบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่ได)รับการแตMงตั้ง
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทับปุดวิทยา
“ผู ) ป กครอง” หมายถึ ง บิ ด า มารดา หรื อ บิ ด า หรื อ มารดาซึ ่ ง เป= น ผู ) ใ ช) อ ำนาจปกครอง
และให)หมายรวมถึง พMอเลี้ยง แมMเลี้ยง ผู)ปกครอง สวัสดิภาพ นายจ)าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับนักเรียนไว)ใน
ความอุปการะเลี้ยงดูหรือนักเรียนอาศัยอยูMด)วยเป=นประจำ
“การกระทำความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติฝ]าฝ`นระเบียบข)อบังคับของ
โรงเรี ย นทั บ ปุ ด วิ ท ยา หรื อ กฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารวM า ด) ว ยการกำหนดความประพฤติ ข องนั ก เรี ย น
และนักศึกษา พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
“การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดโดยมีความมุMงหมายเพื่ออบรม
สั่งสอนและเจตนาที่จะแก)นิสัย ความประพฤติที่ไมMพึงประสงคiของนักเรียน ให)ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่
ถูกต)องและดีงาม
“การตัดคะแนน” หมายถึง การที่นักเรียนกระทำความผิดตามระเบียบของโรงเรียนทับปุด
วิทยา ที่ต)องตัดคะแนนตามลักษณะความผิดและเกณฑiการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
“การให)คะแนน” หมายถึง การที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคiที่ควรให)คะแนนความ
ประพฤตินักเรียน
ข4อ 6 นักเรียนไม3ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในข4อใดข4อหนึ่ง หรือหลายข4อให4พิจารณาลงโทษตามควร
แก3กรณี โดยอาศัยอำนาจตาม
6.1 ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วM า ด) ว ยการลงโทษนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2548
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
6.2 ระเบียบโรงเรียนทับปุดวิทยา วMาด)วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 2564
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หมวดที่ 1
นักเรียน
นักเรียนต)องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข)อบังคับของโรงเรียนอยMางเครMงครัด ผู)ใดฝ]าฝ`น
ไมMปฏิบัติตาม ถือวMาผู)นั้นกระทำความผิดจะต)องได)รับโทษตามกฎระเบียบที่โรงเรียนได)กำหนดไว)ในระเบียบนี้
ข4อ 7 การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน
7.1 นักเรียนต)องแตMงกายถูกต)องตามระเบียบของโรงเรียน
7.2 นักเรียนทุกคนต)องมาโรงเรียนให)ทันเวลาตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด การหยุดเรียน
จะต)องปฏิบัติให)ถูกต)องตามระเบียบวMาด)วยการลา
7.3 นั กเรี ยนทุ กคนต) องมี ความสามั คคี ในหมู M คณะ รุ M นน) องนั บถื อรุ M นพี ่ รุ M นพี ่ ประพฤติ ตน
ให)เป=นตัวอยMางที่ดีแกMรุMนน)อง พึงละเว)นการทะเลาะวิวาท หรือการกระทำใด ๆ ที่กMอให)เกิดการแตกแยก
7.4 นักเรียนต)องรู)จักคารวะบุคคลต)องทำความเคารพเมื่อพบครูทุกทMานทั้งในและนอกโรงเรียน
รู)จักกลMาวคำวMา “สวัสดีคMะ สวัสดีครับ ขอโทษ ขอบคุณ” ในโอกาสอันควร
7.5 เมื่อมาติดตMอกับทางโรงเรียนทุกครั้ง ไมMวMาในกรณีใดโอกาสใดแตMงกายเครื่องแบบนักเรียน
ห)ามสวมรองเท)าแตะฟองน้ำ ถ)าแตMงกายไมMสุภาพ โรงเรียนไมMรับติดตMอประสานงาน
7.6 ห)ามนักเรียนมีไว)หรือนำอุปกรณiการพนันทุกชนิดมาโรงเรียน หรือห)ามเลMนการพนัน
ทุกชนิด ทุกประเภท ในบริเวณโรงเรียน
7.7 ห)ามนักเรียนนำเครื่องประดับหรือของมีคMาที่เกินความจำเป=นมาโรงเรียน เชMน วีดีโอเกมสi
วิทยุ กล)องถMายรูป แวMนกันแดด โทรศัพทiมือถือ เครื่องเลMน MP3 - 4 และอื่น ๆ
7.8 ห)ามนักเรียนสูบบุหรี่ สูบกัญชา เสพยาบ)า เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
และมีหนังสือภาพ เทปหรือสื่ออื่นใดที่ขัดตMอศีลธรรมไว)ครอบครอง
7.9 นักเรียนต)องรักษาทรัพยiสมบัติของโรงเรียนให)อยูMในสภาพที่ดีหากผู)ใดทำให)เกิดการชำรุด
เสียหาย ผู)นั้นจะต)องรู)สำนึกในความรับผิดชอบ ชดใช)คMาเสียหายให)กับโรงเรียน
7.10 นักเรียนต)องไมMนำอุปกรณiไฟฟtาใด ๆ มาใช)ไฟฟtาของโรงเรียนกMอนได)รับอนุญาต
7.11 นักเรียนต)องไมMชักชวนเพื่อนนักเรียนผู)อื่นไปตามสถานที่ตMาง ๆ ซึ่งสถานที่นั้นเวลานั้น
ไมMเหมาะสมกับสภาพนักเรียน เชMน ร)านเกมสi คาราโอเกะ เป=นต)น หรือจัดการทัศนาจรที่ไมMได)รับอนุญาตจาก
โรงเรียน
7.12 นักเรียนต)องไมMลักขโมยของผู)อื่น
7.13 นักเรียนต)องไมMเลMนเกินเหตุขMมขูMก)าวร)าว หรือทำร)ายผู)อื่น
7.14 นักเรียนต)องปฏิบัติตนให)เป=นคนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตยiสุจริต รู)จักเกรงใจผู)อื่น
7.15 นักเรียนต)องเป=นผู)เสียสละทั้งกายใจ และสมองเพื่อชMวยเหลืองานตMาง ๆ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนให)เจริญก)าวหน)าในทุก ๆ ด)าน
7.16 นักเรียนต)องเชื่อฟLง และปฏิบัติตามคำตักเตือนของครู - อาจารยiทุกทMาน
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7.17 นักเรียนต)องเป=นผู)มีประชาธิปไตยอันอยูMในขอบเขตที่ถูกต)องมีความเข)าใจในหน)าที่
และสิทธิของตน รู)จักเคารพสิทธิของผู)อื่น
7.18 การเข)าพบครูทุกครั้งให)นักเรียนสำรวมกิริยา วาจา มารยาทเรียบร)อย ถ)ามาเป=นกลุMม
ควรเข)าแถวจัดลำดับกMอนหลัง ไมMควรรุมล)อม
ข4อ 8 การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนของนักเรียน
8.1 นักเรียนที่ผู)ปกครองมีรถมาสMง ให)จอดสMงบริเวณหน)าประตูโรงเรียน
8.2 กMอนเข)าโรงเรียน นักเรียนต)องทำความเคารพครูที่อยูMเวรหน)าประตู
8.3 ต) อ งมาโรงเรี ย นให) ท ั น สั ญ ญาณเข) า แถว เวลา 07.40 น. หรื อ กM อ นเคารพธงชาติ
เวลา 08.00 น. กรณีมาไมMทันเคารพธงชาติถือวMาเป=นการมาสาย นักเรียนจะถูกลงโทษตามแตMกรณี
8.4 ต)องแตMงเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบกิจกรรมพัฒนาผู)เรียนตามสังกัดที่โรงเรียนกำหนด
8.5 ในวันหยุดราชการ หยุดเรียน ถ)าโรงเรียนหรือครูมีความประสงคiจะให)นักเรียนมาโรงเรียน
เพื่อทำกิจกรรมใด ๆ จะต)องมีใบอนุญาตให)ผู)ปกครองทราบ และอนุญาตกMอนทุกครั้ง
8.6 การมาโรงเรียนในวันหยุดแตMยังเป=นราชการปกตินักเรียนจะต)องแตMงเครื่องแบบนักเรียน
ให)เรียบร)อย
8.7 ไมMอนุญาตให)นักเรียนมาค)างที่โรงเรียน หรือมาโรงเรียนในวันหยุด โดยไมMได)รับอนุญาต
8.8 เมื่อเลิกเรียนแล)วต)องรีบกลับบ)านกMอนเวลา 18.00 น. เว)นแตMจะมีครูควบคุมทำกิจกรรม
ตMาง ๆ
ข4อ 9 การปฏิบัติตนในการเข4าแถวเคารพธงชาติ (พิธีการหน4าเสาธง) โดยถือปฏิบัติดังนี้
นั ก เรี ย นทุ ก คนต) อ งตระหนั ก วM า พิ ธ ี ก ารหน) า เสาธงเป= น พิ ธ ี ก ารอั น ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ์ แสดงถึ ง
ความภาคภูมิใจในความเป=นไทยและแสดงถึงเอกลักษณiของการเป=นนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา ดังนั้นกMอน
การเรียนการสอนทุกวันให)นักเรียนเข)าแถวหน)าเสาธงหรือตามสถานที่ที่โรงเรียนกำหนดเพื่อรMวมพิธีการหน)า
เสาธงดังนี้
9.1 เวลา 07.40 น. นักเรียนทุกคนปฏิบัติหน)าที่กิจกรรม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
9.2 07.50 น. พร)อมกันที่แถว เพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติ
9.3 เมื่อได)ยินสัญญาณ หรือเพลงมารiชโรงเรียน ให)นักเรียนมาเข)าแถวที่หน)าเสาธง
9.4 หัวหน)านักเรียน/สภานักเรียนนำร)องเพลงชาติ พิธีกรรมทางศาสนา คMานิยม 12 ประการ
คำปฏิญาณตน
9.5 ฟLงครูหรือเวรนักเรียนแจ)งขMาวประจำวันของโรงเรียนด)วยความสงบและเป=นระเบียบ
9.6 หลังเสร็จสิ้นพิธีการหน)าเสาธงให)นักเรียนแยกย)ายพบครูที่ปรึกษาทำโฮมรูม ให)นักเรียนเดิน
เป=นแถวอยMางเรียบร)อย
9.7 ถ)ามาไมMทันเข)าแถวเคารพธงชาติห)ามเข)าไปในแถวโดยไมMได)รับอนุญาตให)เข)าแถว ในกลุMมผู)
มาสาย โดยให)อยูMในความดูแลของครูเวรหรือผู)ที่ทางโรงเรียนกำหนด และมาไมMทันเข)าชั้นเรียนเวลา 08.30 น.
เป=นต)นไป ต)องปฏิบัติดังนี้
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(1) ให)ลงชื่อกับครูที่ปฏิบัติหน)าที่เวรประจำวันทุกครั้ง (ห)องเวรยาม ประตู3)
(2) นั ก เรี ย นแสดงจดหมายรั บ รอง โดยมี ล ายเซ็ น ของผู ) ป กครองในกรณี ท ี ่ น ั ก เรี ย น
แจ)งความจำเป=นซึ่งเป=นเหตุให)มาสาย
(3) ถ) า นั ก เรี ย นมาสายเกิ น 3 ครั ้ ง กลุ M ม การบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย นแจ) ง ผู ) ป กครอง
ทราบเพื่อหาสาเหตุและชMวยกันแก)ไขตMอไป
(4) หากมีการมาสายซ้ำ ๆ อีก ทางโรงเรียนจะทำโทษตามสมควร และเชิญผู)ปกครองมา
รับทราบเพื่อหาทางแก)ไขตMอไป
9.8 นักเรียนสามารถขาดแถวหรือมาโรงเรียนสายได)ไมMเกิน 8 ครั้ง ตMอ 1 ภาคเรียน และ 16 ครั้งใน 1 ปz
การศึกษา ไมMวMากรณีใด ๆ ทั้งนี้หากขาดเกินที่กำหนด นักเรียนจะ ไม#ผ#าน คุณลักษณะอันพึงประสงคi และต)องเข)าคMาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด
ข4อ 10 การปฏิบัติตนเมื่ออยู3ในอาคารเรียน
10.1 ไมMสวมรองเท)าขึ้นอาคารเรียน และเข)าห)องเรียน ยกเว)นนักเรียนที่แตMงเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหารเทMานั้น
10.2 ไมMสMงเสียงดังรบกวนห)องเรียนอื่น ๆ ที่กำลังเรียน
10.3 ไมMวิ่งหรือเลMนกีฬาตMาง ๆ บนอาคารเรียน
10.4 ไมMปzนหรือนั่งบนราวบันได ขั้นบันได ชายคาระเบียงอาคารเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ
ตMอนักเรียนได)
10.5 ไมMเขียนข)อความ สร)างสัญลักษณiตMาง ๆ ขูดขีดภาพ หรือพMนสีให)เป=นรอยตามฝาผนัง
อาคารเรียน หรือวัสดุครุภัณฑiและสถานที่ตMาง ๆ ในโรงเรียน
10.6 นักเรียนต)องชMวยรักษาความสะอาดของอาคารเรียน
10.7 นักเรียนที่ทำหน)าที่เวรประจำวันของห)องเรียนต)องทำความสะอาดให)เสร็จเรียบร)อยกMอน
เวลาเข)าแถวตอนเช)าหรือหลังเลิกเรียนตอนเย็น
ข4อ 11 การปฏิบัติตนในห4องเรียน
11.1 นักเรียนต)องตั้งใจเรียน และไมMสร)างความรบกวนในห)องเรียน
11.2 ไมMนำเอางานวิชาอื่นขึ้นมาทำโดยที่ครูผู)สอนไมMอนุญาต
11.3 หากเวลาการเรียนการสอนลMวงเลยไปแล)ว 10 นาที ไมMมีครูผู)สอนให)หัวหน)าห)องไปแจ)งครู
กลุMมสาระการเรียนรู)นั้น ๆ เพื่อจัดครูเข)าสอนแทน
ข4อ 12 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกนอกห4องเรียน ในขณะที่มีการสอน
12.1 ในระหวMางที่มกี ิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนต)องทำกิจกรรมอยูMในห)องเรียน
12.2 หากมีความจำเป=นต)องออกนอกห)องเรียนให)ขออนุญาตครูที่กำลังสอน
12.3 หากครูไมMอยูMในห)องเรียน กรณีติดภารกิจเรMงดMวนให)นักเรียนทุกคนอยูMในห)องเรียน
ด)วยความเรียบร)อยไมMสMงเสียงรบกวน ห)องข)างเคียง
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ข4อ 13 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเดินเปลี่ยนคาบเรียน
13.1 เดินแถวให)เรียบร)อยโดยเดินชิดขวาตลอด
13.2 ไมMแวะหรือไปธุระที่อื่นในขณะที่เดินเปลี่ยนคาบ
13.3 หากมีความประสงคiจะไปทำธุระสMวนตัว เชMน ปLสสาวะ ดื่มน้ำ หรืออื่น ๆ ให)ขออนุญาต
ครูประจำวิชาในวิชาถัดไป
13.4 หากเข)าห)องสายในระหวMางเปลี่ยนคาบเรียน ครูประจำวิชาอาจทำโทษตามที่เห็นสมควร
ข4อ 14 การปฏิบตั ิตนในการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
เมื ่ อนั กเรี ยนมาถึ ง โรงเรี ยนแล) วต) องอยู M ใ นความควบคุ มดู แลของครู จะออกนอกโรงเรี ยน
โดยพลการไมMได)โดยเด็ดขาด จนกวMาจะถึงเวลาเลิกเรียน นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหวMางเรียน
ได)เมื่อ
14.1 ผู)ปกครองต)องมาขออนุญาตด)วยตนเอง และสามารถนำนักเรียนออกนอกโรงเรียนได)ตาม
ประตูที่โรงเรียนกำหนดเทMานั้น
14.2 ในกรณีที่จำเป=น เชMน ไปธนาคาร หรือไปโรงพยาบาล ให)ขออนุญาตครูที่ปรึกษาและรับ
ใบอนุญาตที่กลุMมกิจการนักเรียน
14.3 ผู)ปกครองเขียนหนังสืออนุญาตให)นักเรียนถือมา ให)นักเรียนปฏิบัติดังนี้ – กรอกแบบ
ขออนุ ญ าตออกนอกบริ เ วณโรงเรี ย นตามรายการที ่ ก ำหนด โดยผM า นความเห็ น ชอบของครู ท ี ่ ป รึ ก ษา
หัวหน)าระดับ หรือรองผู)อำนวยการกลุMม การบริหารกิจการนักเรียน
14.4 ในกรณี ท ี ่ น ั ก เรี ย นลื ม อุ ป กรณi ก ารเรี ย น สิ ่ ง ของ เมื ่ อ มาถึ ง โรงเรี ย นจะไมM อ นุ ญ าต
ให)ออกนอกบริเวณโรงเรียนกลับไปเอาสิ่งของโดยเด็ดขาด
ข4อ 15 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลากิจ - ลาปgวย
15.1 การลาป]วย ให)นักเรียนใช)แบบฟอรiม (กจ.นร.18) ให)เขียนใบลาเป=นลายลักษณiอักษร
ผู)ปกครองลงชื่อรับรอง การสMงใบลาให)สMงในชMวงเช)าของวันที่ลา กMอนเวลา 08.30 น.
15.2 การลากิจ ให)นักเรียนใช)แบบฟอรiม (กจ.นร.18) ให)เขียนใบลาเป=นลายลักษณiอักษร
ผู)ปกครองลงชื่อรับรอง การลากิจให)ลาลMวงหน)า 2-3 วัน
15.3 การลากักตัวเนื่องด)วยเป=นผู)สัมผัสเสี่ยงสูง หรืออยูMในพื้นที่เสี่ยงสูงให)ใช)แบบฟอรiม
(กจ.นร.18) ให) เ ขี ย นใบลาเป= น ลายลั ก ษณi อ ั ก ษรผู ) ป กครองลงชื ่ อ รั บ รอง และแนบหนั ง สื อ รั บ รองจาก
ผู)อำนวยการโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
15.4 การสM ง ใบลาทุ ก ประเภทให) ส M ง ผM า นลิ ง คi https://forms.gle/MmUEvX3DtdajauX87
ในกรณีที่นักเรียนไมMได)ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข)างต)น ให)ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำวิชาเช็คขาดเรียน
15.5 การลาป]วยเมื่ออยูMในโรงเรียน - แจ)งครูผู)สอน ครูที่ปรึกษา ครูพยาบาล เพื่อขออนุญาต
เข)าพักในห)องพยาบาล - กรณีป]วยต)องกลับบ)าน ต)องขอใบรับรองจากงานพยาบาลแจ)งตMอกลุMมการบริหาร
กิจการนักเรียน และนำใบอนุญาตไปแจ)งแกMครูที่ปรึกษาและผู)สอนจึงขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนได)
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15.6 การขออนุ ญ าตเรี ย นออนไลนi ในสถานการณi ก ารแพรM ร ะบาดของโรคติ ด ตM อ เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให)ใช)แบบฟอรiม (กจ.นร.17) โดยผู)ปกครองเป=นผู)ขออนุญาต และผู)ปกครอง
เป=นผู)ยื่นใบขออนุญาตเรียนออนไลนiที่ห)องกิจการนักเรียนลMวงหน)า 2-3 วัน
ข4อ 16 การขาดเรียน โรงเรียนไมMประสงคiให)นกั เรียนขาดเรียนไมMวาM กรณีใด ๆ นักเรียนคนใดขาดเรียน
โดยไมMทราบสาเหตุโรงเรียนวางหลักเกณฑiไว)ดังนี้
16.1 หากนักเรียนขาดเรียน 3 วัน ติดตMอกัน โดยไมMได)รับแจ)งจากผู)ปกครองจะดำเนินการ ดังนี้
(1) หัวหน)าระดับรับข)อมูลจากกลุMมงานกิจการนักเรียนเพื่อนำไปดำเนินการติดตาม
นักเรียนที่ขาดเรียนเป=นเวลานาน (สMงตMอให)ครูที่ปรึกษา)
(2) ครูที่ปรึกษาจะแจ)งผู)ปกครอง ครั้งที่ 1 พร)อมรายงานผลการติดตามตMอกลุMมงานกิจการ
นักเรียน
(3) หากไมMได)รับการติดตMอภายใน 5 วัน ทางกลุMมบริหารงานกิจการนักเรียนยังไมMทราบ
สาเหตุจะเชิญผู)ปกครองมาพบ หรือโรงเรียนจะติดตMอเป=นครั้งที่ 2
16.2 หากผู)ปกครองไมMมาติดตMอภายใน 5 วัน กลุMมบริหารงานกิจการนักเรียนจะนำเสนอ
ผู)อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาจัดทำระบบรอดำเนินการและสั่งจำหนMายพ)นสภาพ จากการเป=นนักเรียน
ตMอไป
ข4อ 17 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการพบบุคคลภายนอกให4ปฏิบัติดังนี้
17.1 นักเรียนต)องแจ)งให)ผู)ปกครอง หรือญาติทราบวMานักเรียนอยูMชั้นใด ห)องใด
17.2 ให) ผ ู ) ม าขอพบนั ก เรี ย นรอที ่ ส ำนั ก งานกลุ M ม บริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นเทM า นั้ น
และกลุMมบริหารงานกิจการนักเรียนต)องรับทราบด)วยวMา มาติดตMอเรื่องอะไร
17.3 หากกลุ M ม บริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นพิ จ ารณาเห็ น วM า ไมM เ หมาะสม หรื อ ไมM จ ำเป= น
อาจพิจารณาไมMให)พบก็ได)
ข4อ 18 การหนีโรงเรียน หากนักเรียนหายไปในเวลาเรียน โดยไมMได)แจ)งให)ครูประจำวิชาทราบ
ถือวMา “หนีเรียน” ถ)ามีความจำเป=นต)องไปปฏิบัติภารกิจตMาง ๆ เชMน ไปทำกิจกรรมตMาง ๆ ในโรงเรียนต)องแจ)ง
ให) ค รู ป ระจำวิ ช าทราบ หากไมM แ จ) ง ถื อ วM า หนี เ รี ย น ครู ป ระจำวิ ช าจะทำโทษและบั น ทึ ก ไว) ใ นโปรแกรม
TO SCHOOL หรือบันทึกในแบบเอกสาร (กจ.นร.13) ทีก่ ลุMมบริหารงานกิจการนักเรียน
ข4อ 19 การปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
19.1 เข)าแถวซื้ออาหารให)เป=นระเบียบทุกจุดจำหนMายในโรงเรียน
19.2 ไมMรับประทานอาหารกMอนเวลาพัก หรือกMอนเวลาที่โรงเรียนกำหนด
19.3 นักเรียนที่นำอาหารมาจากบ)าน ให)นำไปรับประทานในโรงอาหาร หรือสถานที่ที่โรงเรียน
กำหนดหรือจัดไว)
19.4 ไมMนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานนอกโรงอาหาร
19.5 รับประทานอาหารด)วยกริยามารยาทเรียบร)อย ไมMสMงเสียงดัง
19.6 ปฏิบัติตามข)อตกลงวMาด)วยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
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ข4อ 20 การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน
20.1 เมื่อครูเข)าห)องเรียนหรือกMอนออกจากห)องเรียน หัวหน)าบอกวMา “นักเรียน...เคารพ”
โดยนั ก เรี ย นทุ ก คนยื น ตรงและนั ก เรี ย นชายจะกลM า วคำวM า “สวั ส ดี ค รั บ ” นั ก เรี ย นหญิ ง จะกลM า วคำวM า
“สวัสดีคMะ”
20.2 เมื ่ อ เดิ น สวนกั บ ครู ใ ห) น ั ก เรี ย นยื น ตรงแล) ว ยกมื อ ไหว) แ ละกลM า วคำวM า “สวั ส ดี ค รั บ ”
“สวัสดีคMะ”
20.3 เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยูMกับที่ ครูเดินผMานในระยะใกล)ให)แสดงความเคารพด)วยการ
ยืนตรงแล)วไหว)
20.4 เมื ่ อ ขึ ้ น หรื อ ลงบั น ไดสวนกั บ ครู ใ ห) ห ยุ ด ยื น ตรงแล) ว ไหว) แ ล) ว ให) ค รู เ ดิ น ผM า นไปกM อ น
จึงเดินตาม
20.5 เมื่อเดินผMานครูที่นั่งอยูMให)นักเรียนน)อมตัวพร)อมทั้งก)มศีรษะลง และเดินหMางระยะ
พอสมควร
20.6 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครูไมMควรเดินแซงหน)า เมื่อครูเดินตามหลังมาในระยะใกล)
ควรหยุดให)ครูเดินผMานกMอน
20.7 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู)บำเพ็ญประโยชนi นักศึกษาวิชาทหาร ที่อยูMในเครื่องแบบ
ให)นักเรียน ทำความเคารพแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู)บำเพ็ญประโยชนi และแบบทหาร
20.8 เมื่อมีแขกผูใ) หญMทางราชการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนจะต)องทำความเคารพอยMางสุภาพ
20.9 นักเรียนต)องถือปฏิบัติในการให)ความเคารพนับถือครูทุกทMานของโรงเรียน
ข4อ 21 การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน
- เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียน ให)นักเรียนแสดงความเคารพด)วยการไหว)ทุกครั้ง
พร)อมกับกลMาวคำวMา “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีคMะ” แล)วทักทายด)วยปราศรัยกับครู ตามสมควรโดยคำนึง
ความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
ข4อ 22 แนวปฏิบัติอื่น ๆ
22.1 นักเรียนเชื่อฟLงและปฏิบัติตามคำตักเตือนของครูทุกทMาน
22.2 นักเรียนต)องมาโรงเรียนและกลับบ)าน ไมMเถลไถลไปตามสถานที่ตMาง ๆ ที่ไมMเหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน
22.3 นักเรียนต)องประหยัดการใช)น้ำ ไฟฟtา และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน
22.4 นักเรียนไมMตกแตMงเครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้น
22.5 นักเรียนไมMไว)เล็บยาว ทาเล็บ เขียนคิ้ว กันคิ้ว กันหน)า และแตMงหน)าด)วยเครื่องสำอาง
22.6 นักเรียนไมMนำสินค)าทุกประเภทมาขายในโรงเรียน
22.7 ไมMนำบุคคลภายนอกเข)ามาในบริเวณโรงเรียน เว)นแตMได)รับอนุญาตจากกลุMมบริหารงาน
กิจการนักเรียน
22.8 ไมMนำหนังสือ เอกสาร และแผMนประกาศแจกหรือนำมาติดในโรงเรียน
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22.9 ไมMปลอมแปลงลายมือผู)ปกครอง หากกระทำถือวMาเป=นความผิดที่ต)องลงโทษและเชิญ
ผู)ปกครองมาพบเพื่อรับทราบ
22.10 ในระหวMางชMวงพักกลางวัน ห)ามนักเรียนขึ้นบนอาคารเรียน
22.11 นักเรียนต)องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช)ห)องสมุดอยMางเครMงครัด
22.12 การใช)ห)องน้ำให)กระทำอยMางสุภาพชนพึงปฏิบัติ
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หมวดที่ 2
ผู5ปกครองนักเรียน
ข4อ 23 นักเรียนทุกคนต4องมีผู4ปกครองที่ถูกต)องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532
ถ)าเปลี่ยนผู)ปกครองใหมMต)องแจ)งให)ทางโรงเรียนทราบ
ลักษณะผู)ปกครองของนักเรียน ซึ่งนักเรียนอาจมีผู)ปกครองได) 2 คน ได)ดังนี้
23.1 ผู)ปกครองที่ 1 หมายถึง บิดา มารดาผู)ปกครองที่รับนักเรียนไว)ในปกครอง อุปการะเลี้ยงดู
เป=นผู)เป=นผู)บรรลุนิติภาวะและไมMอยูMในสภาพเป=นนักเรียนหรือนักศึกษาเป=นผู)มีหน)าที่ควบคุมดูแลความ
ประพฤติของนักเรียน
23.2 ผู)ปกครองที่ 2 หมายถึง บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยูM เป=นผู)บรรลุนิติภาวะ ไมMอยูMในสภาพ
การเป=นนักเรียนหรือนักศึกษา มีหน)าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนซึ่งผู)ปกครองต)องอยูM
ในดุลยพินิจทางฝ]ายปกครอง ฝ]ายบริหาร
23.3 นักเรียนทุกคนต)องมีผู)ปกครองที่ 1 และในกรณีที่ผู)ปกครองที่ 1 ไมMสามารถควบคุมดูแล
นักเรียนได)นักเรียนจะต)องมีผู)ปกครองที่ 2
23.4 ในวันมอบตัวของนักเรียน ให)ผู)ปกครองที่ 1 เป=นผู)มอบตัวตMอตัวแทนผู)อำนวยการโรงเรียน
ถ)าผู)ปกครองที่ 1 ไมMสามารถดำเนินการได)ด)วยตนเองให)ตกลงกับผู)อำนวยการเป=นเฉพาะกรณี
23.5 ผู)ปกครองต)องให)ความรMวมมือกับทางโรงเรียนตามความเหมาะสมด)วยการควบคุมดูแล
ความประพฤติและการศึกษาของนักเรียน
ข4อ 24 การปฏิบัติของนักเรียนและผู4ปกครองนักเรียน
24.1 ผู)ปกครองควรติดตMอกับสถานศึกษาอยูMเสมอและมาประชุมตามที่โรงเรียนนัดหมาย
เพื่อได)รับทราบปLญหาตMาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของนักเรียนและรMวมมือกับสถานศึกษา
แก)ปLญหานั้น
24.2 หากผู)ปกครองต)องการรับนักเรียนออกไปทำกิจธุระหรือรับออกนอกสถานศึกษาให)ติดตMอ
ฝ]ายปกครองของโรงเรียนโดยตรง
24.3 โรงเรียนไมMอนุญาตให)เพื่อนนักเรียน เพื่อนบ)านหรือบุคคลอื่นใด รับนักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียน เว)นแตMได)รับการพิจารณาจากฝ]ายกิจการนักเรียนตามที่เห็นสมควร
ข4อ 25 บุคคลที่สามารถเปZนผู4ปกครองของนักเรียนได4
25.1 บิดา มารดา ญาติผู)ใหญMเสมอบิดา มารดา หรือครูอาจารยi
25.2 เจ)าของบ)านเชMาหรือเจ)าของรถรับสMงนักเรียน ซึ่งบิดามารดาของนักเรียนและโรงเรียน
พิจารณาเห็นวMาเป=นผู)สมควรเป=นผู)ปกครองได) (ถ3ายสำเนาบัตรประชาชนผู4มารับนักเรียน)
25.3 ผู)ที่บรรลุนิติภาวะ มีบ)านอยูMอาศัยและมีอาชีพเป=นหลักฐาน ซึ่งบิดามารดามอบความ
ไว)วางใจให)เป=นผู)ปกครองนักเรียน (ถ3ายสำเนาบัตรประชาชนผู4มารับนักเรียน)
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ข4อ 26 เรื่องที่โรงเรียนขอความร3วมมือจากผู4ปกครอง
26.1 ผู)ปกครองต)องมาโรงเรียนทุกครั้งเมื่อโรงเรียนนัดหมายหรือแจ)งให)ทราบเพื่อรMวมแก)ไขปLญหา
นักเรียน

26.2 ผู ) ปกครองควรทราบ ชื ่ อ ชั ้ นของนั กเรี ยนในความปกครองของทM านและคุ ณครู ท ี ่ ปรึ กษา
เบอรiโทรศัพทi เพื่อความสะดวกในการมาติดตMอนักเรียน
26.3 ให)นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันที่เปšดเรียน และให)มาเข)าแถวเคารพธงชาติ ทำพิธีกรรมทางศาสนา
และรMวมกิจกรรมตMาง ๆ ในตอนเช)า
26.4 ผู)ปกครองควรทราบตารางเรียนของนักเรียนของทMาน ถ)าไมMมีการฝ›กกีฬาหรือกิจกรรมพิเศษ
ขอให) มารับนักเรียนเมื่อเลิกเรียน หากมีการเรียนพิเศษหรือทำกิจกรรมโรงเรียนจะแจ)งให)ทราบ
26.5 กรณีที่ผู)ปกครองมาสMงและรับนักเรียน โรงเรียนไมMอนุญาต ให)นำรถเข)าไปรับสMงในโรงเรียน โดย
ให)นักเรียนลงที่หน)าประตูทางเข)าและเดินเข)ามาในโรงเรียน ยกเว4นกรณีฝนตก
ข4อ 27 ผู4ปกครองที่มาติดต3อนักเรียนในโรงเรียน
27.1 ถ)ามีธุระกับนักเรียน ให)ติดตMอฝ]ายกิจการนักเรียน (อาคาร 1 ชั้น 1ตรงกันข4ามกับเสาธง)
27.2 ถ)าต)องการมารับนักเรียนออกไปทำธุระหรือกลับบ)าน ให)ติดตMอฝ]ายกิจการนักเรียนโดยตรง
27.3 ผู)ปกครองควรนัดหมายเวลาการมารับนักเรียนในเวลาเรียน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตามตัว
นักเรียน
27.4 โรงเรียนไมMอนุญาตให)เพื่อนนักเรียนหรือเพื่อนบ)านมารับนักเรียนออกไปธุระได)ด)วยตนเอง
หากจำเป=นควรทำหนังสือมอบฉันทะให)ญาติมารับแทนได)
27.5 ผู)ปกครองไมMควรให)นักเรียนนำรถยนตiสMวนบุคคลมาโรงเรียน โรงเรียนไมMอนุญาตและจะไมM
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู)ปกครองมีความจำเป=นให)ยื่นเรื่องตMอฝ]ายบริหารพิจารณา
ข4อ 28 การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
28.1 นักเรียนต)องยื่นคำร)อง ตามแบบฟอรiมที่โรงเรียนกำหนด ลMวงหน)า 3 วัน
28.2 การออกใบรับรองความประพฤติ นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่จะได)รับใบรับรองความ
ประพฤติ จะต)องผMานคุณลักษณะอันพึงประสงคi เป=นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร)อย ปฏิบัติตนอยูMในระเบียบ
วินัยของโรงเรียน มีความรับผิดชอบตMอตนเอง ตMอโรงเรียน ดังนั้น จึงกำหนดเกณฑiการออกใบรับรองความประพฤติ
นักเรียน ดังนี้
(1) ความประพฤติเรียบร)อยดีมาก นักเรียนจะต)องมีคะแนนอยูMในระหวMาง 80 - 100 คะแนน
(2) ความประพฤติเรียบร)อยดี นักเรียนจะต)องมีคะแนนอยูMในระหวMาง 70 - 79 คะแนน
(3) ความประพฤติเรียบร)อย นักเรียนจะต)องมีคะแนนอยูMในระหวMาง 60 – 69 คะแนน
(4) ไมMได)ใบรับรองความประพฤติ นักเรียนมีคะแนนความประพฤติระหวMาง 0 - 59 คะแนน
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หมวดที่ 3
เครื่องแบบนักเรียนและทรงผมของนักเรียน
ข4อ 29 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา มี 4 ประเภท
1. ชุดนักเรียนปกติ
2. ชุดพลศึกษา
3. ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู)บำเพ็ญประโยชนiและนักศึกษาวิชาทหาร
4. ชุดอื่น ๆ หรือตามที่โรงเรียนกำหนด
29.1 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต4น
29.1.1 ทรงผม ให)ไว)ผมสั้นทรงนักเรียนรองหวี เบอรi 2 สั้น 3 ด)าน และสMวนที่ยาวที่สุด
คือด)านหน)าไมMเกิน 4 เซนติเมตรวัดจากโคนผม ไมMใสMน้ำมัน ครีม เจลหรือโฟม ห)ามย)อมสีตMาง ๆ ไมMอนุญาตให)
เสริมแตMงให)ผิดไปจากธรรมชาติ ห)ามตัดทรงผมตามแฟชั่นและห)ามไว)หนวดไว)เครา
29.1.2 เสื้อนักเรียน แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ)าขาวเกลี้ยงไมMบางจนเกินไปผMาอกตลอด สาบที่อก
เสื้อกว)างประมาณ 4 เซนติเมตร ใช)กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส)นผMานศูนยiกลางไมMเกิน 1 เซนติเมตร
จำนวน 5 เม็ด แขนสั้นเหนือข)อศอก (ไมMจีบหลัง) มีกระเปœาติดราวนมด)านซ)าย 1 กระเปœา ที่อกเสื้อด)านขวาปLก
สังกัด ท.ป.ว. ตามแบบของโรงเรียน และปLกชื่อสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต)อักษร ท.ป.ว. ด)วยไหมหรือ
ด)ายสีน้ำเงิน (ห)ามเขียนหรือพิมพi) เหนือกระเปœาด)านซ)าย 3 เซนติเมตร ให)ปLกสังกัดกลุMมสี มีลักษณะเป=นจุด
กลมเส)นผMานศูนยiกลาง 5 มิลลิเมตร ด)วยไหมหรือด)ายสีที่นักเรียนสังกัดอยูM จำนวนจุดกลมตามระดับชั้น
เหนือจุดสีประมาณ 1 เซนติเมตร ให)ปLกเลขประจำตัวเป=นเลขไทยด)วยไหมหรือด)ายสีน้ำเงิน
การสวมใส3เสื้อ นักเรียนต)องใสMเสื้อไว)ในกางเกงให)เรียบร)อยตลอดเวลาที่สวมชุดนักเรียน
29.1.3 กางเกง ใช)ผ)าสีกากีแบบกางเกงทรงไทยขาสั้นเหนือเขMาพ)นกลางสะบ)าหัวเขMา
เพียง 5 เซนติเมตร ผMาตรงกลางสMวนหน)า ใช)ซิปหรือกระดุมขนาดยMอมซMอนไว)ข)างใน มีกระเปœาตามแนวตะเข็บ
ข)างละ 1 กระเปœา ไมMมีกระเปœาหลัง กางเกงด)านหน)าจีบข)างละ 2 จีบ มีหูร)อยเข็มขัด 6 – 7 หู เวลาใสMขอบเอว
ต)องไมMต่ำกวMาสะดือ เวลาสวมใสMทับชายเสื้อไว)ข)างในให)เรียบร)อย
29.1.4 เข็มขัด ให)ใช)เข็มขัดหนังสีน้ำตาลขนาดกว)าง 2.4 – 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัด
เป=นสีทองขอบเป=นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ)า มีหัวกลัดเข็มเดี่ยวหรือใช)เข็มขัดลูกเสือแทนได)โดยอนุโลม
29.1.5 รองเท4า เป=นรองเท)าหุ)มส)นผ)าใบสีน้ำตาล เชือกผูกสีน้ำตาลสำหรับชั่วโมง
พลศึกษาหรือวันที่มีวิชาพลศึกษา ให)ใช)รองเท)าสีขาวเกลี้ยง ไมMมีลวดลาย และสีใด ๆ ในรองเท)า
29.1.6 ถุงเท4า ถุงเท)าธรรมดาสีน้ำตาลล)วน ไมMมีลวดลาย เวลาสวมใสMขอบถุงเท)าอยูMเหนือ
ตาตุMมประมาณ 1/3 ของหน)าแข)งโดยไมMพับขอบถุงเท)า
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29.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต4น
29.2.1 ทรงผม ให)ไว)ผมสั้นปลายผมตัดตรงตามความยาวของผมด)านหลังต่ำกวMาระดับใต)
ติ่งหูไมMเกิน 3 เซนติเมตร ณ วันตรวจ ด)านหน)าไมMปšดคิ้ว ไมMให)ดัด ซอย เซ็ท เปลี่ยนสีผม ตMอผม โกนผม ถักเปzย
หรือเสริมแตMงให)ผิดจากธรรมชาติ ไมMใช)เครื่องประดับตMาง ๆ ติดบนศีรษะ นอกจากกิ๊บขนาดเล็กสีดำ
29.2.2 เสื้อ ผ)าขาวเกลี้ยงไมMบางจนเกินไปเสื้อคอพับผMาอกลึกให)พอสวมศีรษะได)สะดวก
สMวนบนของสาบให)ใหญMพอแบะคอแล)วไมMเห็นตะเข็บข)างใน มีปกคอขนาด 10 เซนติเมตร ผ)า 2 ชิ้น เย็บแบบ
เข)าถ้ำ แขนยาวเพียงเหนือข)อศอก ปลายแขนจีบเล็กน)อย ประกอบด)วยผ)า 2 ชั้น กว)าง 3 เซนติเมตร ชายขอบ
เสื้อด)านลMางมีรอยพับไมMเกิน 3 เซนติเมตร ขนาดตัวเสื้อตั้งแตMใต)แขนถึงขอบลMางมีความกว)างพอเหมาะกับลำตัว
ไมMรัดเอว ริมขอบลMางด)านหน)าขวาติดกระเปœากว)าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 – 11 เซนติเมตร ตามสMวนของ
ขนาดตัวเสื้อ ปากกระเปœาพับเป=นริมกว)างไมMเกิน 2 เซนติเมตร ผูกคอด)วยผ)าสีกรมทMาชายสามเหลี่ยมหูกระตMาย
กว)างประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร ยาวตั้งแตM 70 - 100 เซนติเมตร ผูกเงื่อนกลาสีที่อกเสื้อด)านขวาปLกสังกัด
ท.ป.ว. ตามแบบของโรงเรียน และปLกชื่อสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต)อักษร ท.ป.ว. ด)วยไหมหรือด)ายสี
น้ำเงิน (ห)ามเขียนหรือพิมพi) ที่อกเสื้อด)านซ)าย ให)ปLกสังกัดกลุMมสี มีลักษณะเป=นจุดกลมขนาดเส)นผMาน
ศูนยiกลาง 5 มิลลิเมตร ด)วยไหมหรือด)ายสีที่นักเรียนสังกัดอยูM จำนวนจุดกลมตามระดับชั้น เหนือจุดสี
ประมาณ 1 เซนติเมตร ให)ปLกเลขประจำตัวเป=นเลขไทยด)วยไหมหรือด)ายสีน้ำเงิน
29.2.3 กระโปรง ผ)าสีกรมทMาเกลี้ยงไมMมีลวดลาย กระโปรงด)านหน)าและด)านหลัง
พับเป=นกลีบข)างละ 3 กลีบ หันกลีบออกด)านนอก เย็บทับจีบจากสะเอวลงมา 6 – 12 เซนติเมตร เว)นระยะ
กว)างตรงกลางพองาม ชายกระโปรงยาวคลุมเขMา 3 นิ้ว เมื่อยืนตรง
29.2.4 รองเท4า ให)ใช)รองเท)าหนังหรือยางสีดำแบบหุ)มส)น หุ)มปลายเท)า หัวมน สายรัด
หลังเท)าด)วยหนังหรือยางสีดำ ไมMมีลวดลาย ส)นสูงไมMเกิน 3 เซนติเมตร สำหรับรองเท)าพลศึกษาให)ใช)รองเท)า
ผ)าใบขาวเกลี้ยงไมMมีลวดลาย
29.2.5 ถุ ง เท4 า ใช) ถ ุ ง เท) า สี ข าว เรี ย บ เกลี ้ ย ง หรื อ ถุ ง เท) า ขาวพื ้ น ดำไมM ม ี ล วดลาย
เวลาสวมให)พับลงมาเหนือตาตุMม 4 – 5 เซนติเมตร
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29.3 เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต4น แบบตามหลักศาสนาอิสลาม
29.3.1 เสื้อ ใช)ผ)าขาวเนื้อเกลี้ยงไมMบางเกินควร คอเชิ้ต ผMาด)านหน)าตลอด ตัวเสื้อโต
พอเหมาะกับนักเรียน แขนเสื้อเป=นทรงกระบอกยาวถึงข)อมือเล็กน)อยปลายแขนจีบ ขอบลMางด)านขวาติด
กระเปœา 1 ใบ ขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ
29.3.2 ผ4าคลุมศีรษะ(ผ4าฮิญาบ) ใช)ผ)าขาวเกลี้ยงไมMมีลวดลาย ชายสามเหลี่ยมกว)าง
8 เซนติเมตร ยาว 80 - 100 เซนติเมตร กว)างคลุมหัวไหลM ความยาวปšดหน)าอกปLกชื่อโรงเรียนอักษรยMอ ท.ป.ว.
ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวตามแบบที่โรงเรียนกำหนด และหมวกคลุมผมด)านในสีขาวเกลี้ยงเทMานั้น
และสวมชิดไรผมด)านใน
29.3.3 กระโปรง สีกรมทMา แบบสุภาพไมMลวดลาย พับจีบข)างละ 3 จีบ ทั้งด)านหน)า
ด)านหลังกลีบออกด)านนอก เป=นกลีบขอบลMางลงมา 6–8 เซนติเมตร ความยาวถึงตาตุMมหรือระดับข)อเท)า
29.3.4 รองเท4า ให)ใช)รองเท)าหนังหรือยางสีดำแบบหุ)มส)น หุ)มปลายเท)า หัวมน สายรัด
หลังเท)าด)วยหนังหรือยางสีดำ ไมMมีลวดลาย ส)นสูงไมMเกิน 3 เซนติเมตร สำหรับรองเท)าพลศึกษาให)ใช)รองเท)า
ผ)าใบขาวเกลี้ยงไมMมีลวดลาย
29.3.5 ถุงเท4า ใช)ถุงเท)าสีขาว เรียบ เกลี้ยง ไมMมีลวดลายหรือถุงเท)าขาวพื้นดำ เวลาสวม
ให)พบั ลงมาเหนือตาตุMม 4 – 5 เซนติเมตร
29.3.6 เครื่องหมาย อกเสื้อด)านขวาปLกอักษรยMอ ท.ป.ว. ชื่อ - สกุล และปLกเลขประจำตัว
เครื่องหมายจุดตามระดับชั้นด)วยไหมสีน้ำเงินที่อกด)านซ)าย
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29.4 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
29.4.1 ทรงผม ให)ไว)ผมทรงนักเรียนโดยไว)สั้นเหมือนนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต)น หรือไว)รองทรงสูง ตามที่โรงเรียนกำหนด คือ ด)านข)างและด)านหลังนับจากตีนผมขึ้นไป 3 เซนติเมตร
ตัดเกรียนโดยรอบ แล)วเริ่มตัดแบบรองหวีให)คMอย ๆ ยาวขึ้น จนยาวที่สุดผมด)านหน)ายาวไมMเกิน 4 เซนติเมตร
และไมMเกินคิ้ว ไมMหวี ไมMเป]าหรือดัดผม ห)ามไว)หนวดเครา ไมMใสMน้ำมัน ครีม เจลหรือโฟม ดัด เซ็ท ห)ามย)อมสี
ตMาง ๆ ห)ามตัดทรงผมตามแฟชั่น
29.4.2 เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ)าขาวเกลี้ยงไมMบางจนเกินไป ผMาอกตลอด สาบที่อกเสื้อ
กว)างประมาณ 4 เซนติเมตร ใช)กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส)นผMานศูนยiกลางไมMเกิน 1 เซนติเมตร จำนวน 5
เม็ด แขนสั้นเหนือเพียงข)อศอก (ไมMมีจีบหลัง) มีกระเปœาติดราวนมด)านซ)าย 1 กระเปœา ที่อกเสื้อด)านขวาปLก
สังกัด ท.ป.ว. ตามแบบของโรงเรียนและปLกชื่อสกุลและภาษาอังกฤษใต)อักษร ท.ป.ว. ด)วยไหมหรือด)ายสีน้ำ
เงิน (ห)ามเขียนหรือพิมพi) เหนือกระเปœาด)านซ)าย 3 เซนติเมตร ให)ปLกสังกัดกลุMมสี มีลักษณะเป=นจุดกลมขนาด
เส)นผMานศูนยiกลาง 5 มิลลิเมตร ด)วยไหมหรือด)ายสีที่นักเรียนสังกัดอยูM จำนวนจุดกลมตามระดับชั้น เหนือจุดสี
ประมาณ 1 เซนติเมตร ให)ปLกเลขประจำตัวเป=นเลขไทยด)วยไหมหรือด)ายสีน้ำเงิน
การสวมใส3เสื้อ นักเรียนต)องใสMเสื้อไว)ในกางเกงให)เรียบร)อยตลอดเวลาที่สวมชุดนักเรียน
29.4.3 กางเกง ให)ใช)แบบกางเกงทรงไทยขาสั้นสีดำ ความยาวของขากางเกงอยูMเหนือ
เขMา พ)นกลางสะบ)าหัวเขMา 5 – 7 เซนติเมตร ผMาตรงกลางสMวนหน)า ใช)ซิปหรือกระดุมขนาดยMอมซMอนไว)ข)างใน
มีกระเปœาตามแนวตะเข็บข)างละ 1 กระเปœา ไมMมีกระเปœาหลัง กางเกงด)านหน)ามีจีบข)างละ 2 จีบ มีหูร)อยเข็มขัด
6 – 7 หู เวลาสวมใสMขอบเอวต)องไมMต่ำกวMาสะดือ เวลาสวมให)ทับชายเสื้อไว)ข)างในให)เรียบร)อย
29.4.4 เข็มขัด ให)ใช)เข็มขัดหนังสีดำ ไมMมีลวดลายขนาดกว)าง 2.5 – 4 เซนติเมตร
หัวเข็มขัดเป=นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ)าแบบชนิดหัวกลัดมุมมน มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก
ขนาดกว)าง 1.5 เซนติเมตร สำหรับสอดเข็มขัด
29.4.5 รองเท4 า รองเท) าผ) าใบสี ดำแบบหุ ) มส) น หุ ) มปลายเท) า หั วมน ชนิ ดผู กเชื อก
ไมMมีลวดลาย สำหรับรองเท)าพลศึกษา
29.4.6 ถุงเท4า ถุงเท)าสีขาวไมMมีลวดลายหรือถุงเท)าขาวพื้นดำไมMมีลวดลาย เวลาสวมใสM
ขอบถุงเท)าอยูMเหนือตาตุMม ประมาณ 1/3 ของหน)าแข)ง โดยไมMพับขอบถุงเท)าสำหรับชั่วโมงพลศึกษาหรือวันที่มี
วิชาพลศึกษาใช)ถุงเท)าสีขาวล)วน ความยาวครึ่งนMอง หรือถุงเท)าขาวพื้นดำ ยาวเหนือข)อเท)าขึ้นไป
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29.5 เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
29.5.1 ทรงผม ให)ไว)ผมสั้นเหมือนทรงผมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต)น วัดจาก
ติ่งหูไมMเกิน 3 เซนติเมตร ณ วันตรวจ หรือกรณีไว)ผมยาวปลายตัดตรง ยาวพ)นติ่งหูลงมาไมMเกิน 20 เซนติเมตร
ด)านหน)าไมMปšดคิ้ว ถ)ายาวเกินติ่งหูลงมา 5 เซนติเมตร ให)รวบผมด)วยยางรัดสีดำ ไมMสูงเกินกวMาใบหูตอนบน
แล)วผูกด)วยริบบิ้นผ)าสีดำ ความกว)าง 2.5 เซนติเมตร ไมMมีลวดลาย เก็บลูกผมด)วยกิ๊ปสีดำ ไมMอนุญาตให)ซอย
เซ็ท ดัด เปลี่ยนสีผม ตMอผม โกนผม ห)ามถักเปzย หรือตกแตMงเป=นทรงตMาง ๆ ผิดไปจากนี้ ห)ามใสMน้ำมัน ครีมหรือ
เครื่องแตMงผมอื่นใด เชMน เจล หรือกระทำอยMางอื่นที่ผิดไปจากธรรมชาติ ห)ามใช)เครื่องประดับใด ๆ นอกจากกิ๊บ
ขนาดเล็กสีเดียวกับผม
29.5.2 เสื้อ ผ)าสีขาวเกลี้ยง ไมMบางจนเกินไป เป=นแบบคอเชิ้ต ผMาอกตลอด ที่อกเสื้อทำ
เป=นสาบตลบเข)าข)างใน กว)าง 3 เซนติเมตร แขนเสื้อยาวเหนือข)อศอก ต)นแขนและปลายจีบเล็กน)อย เวลาสวม
ใสMสอดชายเสื้อไว)ในกระโปรง ที่อกเสื้อด)านขวาปLกสังกัด ท.ป.ว. ตามแบบของโรงเรียน และปLกชื่อสกุลและ
ภาษาอังกฤษใต)อักษร ท.ป.ว. ด)วยไหมหรือด)ายสีน้ำเงิน (ห)ามเขียนหรือพิมพi) เหนือกระเปœาด)านซ)าย
3 เซนติเมตร ให)ปLกสังกัดกลุMมสี มีลักษณะเป=นจุดกลมขนาดเส)นผMานศูนยiกลาง 5 มิลลิเมตร ด)วยไหมหรือด)ายสี
ที่นักเรียนสังกัดอยูM จำนวนจุดกลมตามระดับชั้น เหนือจุดสีประมาณ 1 เซนติเมตร ให)ปLกเลขประจำตัวเป=นเลข
ไทยด)วยไหมหรือด)ายสีน้ำเงิน
29.5.3 กระโปรง ให)ใช)กระโปรงดำเนื้อเกลี้ยง ด)านหน)าและด)านหลังพับเป=นกลีบข)างละ
3 กลีบ ให)ขอบกระโปรงยาวคลุมเขMา 3 นิ้ว เมื่อยืนตรง
29.5.4 รองเท4า รองเท)าหนังหรือยางสีดำหุ)มส)น หุ)มปลายเท)า หัวมนไมMมีลวดลาย
มีสายรัดหลังเท)าด)วยหนังหรือยางสีดำ ส)นสูงไมMเกิน 3 เซนติเมตร ขณะสวมใสMจะต)องรัดด)วยสายรัดหลังเท)า
ตลอดเวลาสำหรับรองเท)าพลศึกษาให)ใช)รองเท)าผ)าใบขาวเกลี้ยงไมMมีลวดลาย เชMนเดียวกับนักเรียนหญิงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต)น
29.5.5 ถุงเท4า ให)ใช)ถุงเท)าสีขาวเรียบเกลี้ยงไมMมีลวดลาย เวลาสวมพับลงมาเหนือตาตุMม
4 – 5 เซนติเมตร สำหรับชั่วโมงพลศึกษาหรือวันที่มีวิชาพลศึกษาใช)ถุงเท)าสีขาวล)วน ความยาวครึ่งนMอง
หรือถุงเท)าขาวพื้นดำ ยาวเหนือข)อเท)าขึ้นไป
29.5.6 เข็มขัด ให)ใช)เข็มขัดหนังสีดำ กว)าง 2 – 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ)า
สีดำแบบชนิดหัวกลัดมีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
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29.6 เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบตามหลักศาสนาอิสลาม
29.6.1 เสื้อ แบบคอบัว แขนยาวถึงข)อมือมีกรีบ 3 กรีบ ผ)าขาวเกลี้ยงไมMบางเกิน
ควร ผMาอกตลอดทำเป=นสาบตลบเข)าด)านในกว)าง 3 เซนติเมตร ต)นแขนและปลายแขนจีบเพียงเล็กน)อยสอด
ชายเสื้อไว)ในกระโปรง
29.6.2 ผ4าคลุมศีรษะ (ผ4าฮิญาบ) ใช)ผ)าขาวเกลี้ยงไมMมีลวดลาย ชายสามเหลี่ยม
กว)าง 8 เซนติเมตร ยาว 80 - 100 เซนติเมตร กว)างคลุมหัวไหลM ความยาวปšดหน)าอกปLกชื่อโรงเรียนอักษรยMอ
ท.ป.ว. ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวตามแบบที่โรงเรียนกำหน และหมวกคลุมผมด)านในสีขาวเกลี้ยง
เทMานั้น และสวมชิดไรผมด)านใน
29.6.3 กระโปรง สีดำ แบบสุภาพไมMลวดลาย พับจีบข)างละ ๓ จีบ ทั้งด)านหน)า
ด)านหลัง กลีบออกด)านนอก เย็บกลีบขอบลMางลงมา 6 - 8 เซนติเมตร ความยาวเพียงใต)เขMา
29.6.4 เข็ มขั ด ใช)หนังสีดำ หัวเป=นสี่เหลี่ยมผืนผ)า ชนิ ดหัวกลัดหุ)มด)วยหนังสี
เดียวกับเข็มขัด
29.6.5 รองเท4า ให)ใช)รองเท)าหนังหรือยางสีดำแบบหุ)มส)น หุ)มปลายเท)า หัวมน
สายรัดหลังเท)าด)วยหนังหรือยางสีดำ ไมMมีลวดลาย ส)นสูงไมMเกิน 3 เซนติเมตร สำหรับรองเท)าพลศึกษาให)ใช)
รองเท)าผ)าใบขาวเกลี้ยงไมMมีลวดลาย
29.6.6 ถุงเท4า ใช)ถุงเท)าสีขาว เรียบ เกลี้ยง ไมMมีลวดลายหรือถุงเท)าขาวพื้นดำ
เวลาสวมให)พับลงมาเหนือตาตุMม 4 – 5 เซนติเมตร
29.6.7 เครื่องหมาย อกเสื้อด)านขวาปLกอักษรยMอ ท.ป.ว. ชื่อ - สกุล อกเสื้อด)านซ)าย
ปLกเลขประจำตัวและปLกเครื่องหมายจุดตามระดับชั้นด)วยไหมสีน้ำเงิน
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29.7 เครื่องแบบพลศึกษา (สำหรับนักเรียนชาย - หญิง)
29.7.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต4น
29.7.1.1 เสื ้ อ เป= น เสื ้ อ คอโปโล ใช) ผ ) า สี ช มพู อ M อ น กระเปœ า เสื ้ อ กว) า ง 8 - 12
เซนติเมตร ลึก 10 -15 เซนติเมตร มีสัญลักษณiประจำโรงเรียน
29.7.1.2 กางเกงวอรl ม ขายาว สี ก รมทM า เข) ม มี แ ถบสี ช มพู - ฟt า ด) า นข) า ง
ห)ามเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบโดยเด็ดขาด
29.7.1.3 รองเท4า
(1) รองเท)านักเรียนหญิงต)องใสMรองเท)าผ)าใบสีขาวเรียบ พร)อมถุงเท)าสีขาว
ไมMมีลวดลาย หรือถุงเท)าขาวพื้นดำไมMมีลวดลาย ยาวเหนือข)อเท)าขึ้นไป เชMนเดียวกับ เครื่องแบบนักเรียน
(2) รองเท)านักเรียนชายตามข)อ 29.1.5 (หน)า21)
29.7.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) เสื้อ เป=นเสื้อคอโปโล ใช)ผ)าสีฟtาอMอน กระเปœาเสื้อกว)าง 8 -12 เซนติเมตร
ลึก 10 - 15 เซนติเมตร มีสัญลักษณiประจำโรงเรียน
(2) กางเกงวอรlมขายาว สีกรมทMาเข)ม มีแถบสีชมพู-ฟtาด)านข)าง ห)ามเปลี่ยนแปลง
เครื่องแบบโดยเด็ดขาด
(3) รองเท4า
(1) รองเท)านักเรียนหญิงต)องใสMรองเท)าผ)าใบสีขาวเรียบ พร)อมถุงเท)าสีขาว
ไมMมีลวดลาย หรือถุงเท)าขาวพื้นดำไมMมีลวดลาย ยาวเหนือข)อเท)าขึ้นไป เชMนเดียวกับ เครื่องแบบนักเรียน
(2) รองเท)านักเรียนชายตามข)อ 29.4.5 (หน)า27)
29.6 เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู4บำเพ็ญประโยชนlและเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนอนุญาตให)แตMงได)ในวันที่มีกิจกรรมในเครื่องแบบ การแตMงกายเครื่องแบบเหลMานี้
ต)องแตMงให)ถูกต)องเป=นไปตามข)อบังคับของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเครMงครัด
29.7 เครื่องแบบอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด
ในการที่นักเรียนจะใช)เครื่องแบบอื่น ๆ เป=นการเฉพาะกิจกรรมหรือกลุMมได) ทั้งนี้จะต)อง
ได)รับอนุญาตจากโรงเรียนกMอน
29.8 กระเปmานักเรียน
ให)ใช)กระเปœาที่มีตราสัญลักษณiของโรงเรียน หรือที่โรงเรียนกำหนดเทMานั้น ไมMอนุญาตให)ใช)
รูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น ยกเว)น แตMจะมีการอนุโลมตามความเหมาะสม
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29.9 เครื่องหมายระดับชั้น
29.9.1 ชุดนักเรียนและชุดพละศึกษาใช)เครื่องหมายจุด (  ) สีตามที่กำหนดในตาราง
ขนาดเส)นผMานศูนยiกลางของจุด 5 มิลลิเมตร โดยปLกตามจำนวนดังนี้
ชุดนักเรียนมัธยมตอนต)น (สีชมพู)
ชุดนักเรียนมัธยมตอนปลาย (สีฟtา)
ม.1

จำนวน 1 จุด

()

ม.4

จำนวน 1 จุด

()

ม.2

จำนวน 2 จุด

(  )

ม.5

จำนวน 2 จุด

(  )

ม.3

จำนวน 3 จุด

(  )

ม.6

จำนวน 3 จุด

(  )

ชุดพละศึกษามัธยมตอนต)น (ตามกลุMมสี)

ชุดพละศึกษามัธยมตอนปลาย (ตามกลุMมสี)

ม.1

จำนวน 1 จุด

()

ม.4

จำนวน 1 จุด

()

ม.2

จำนวน 2 จุด

(  )

ม.5

จำนวน 2 จุด

(  )

ม.3

จำนวน 3 จุด

(  )

ม.6

จำนวน 3 จุด

(  )

29.10 ตัวอย3างการปNกชื่อและเลขประจำนักเรียน

ขนาดตัวอักษร ท.ป.ว. กว)าง 10 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร
ชื่อ – สกุล กว)าง 4 มิลลิเมตร สูง 5 – 6 มิลลิเมตร (ชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชน)
เลขประจำตัว กว)าง 5 มิลลิเมตร สูง 8 มิลลิเมตร
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หมวดที่ 4
การมาโรงเรียน การเข5ารCวมกิจกรรมและการออกนอกบริเวณโรงเรียน
ข4อ 30 การมาโรงเรียน
30.1 นักเรียนต)องมาถึงโรงเรียนกMอนเวลา 07.40 น. เข)าแถวเคารพธงชาติ ทำพิธีกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมตMาง ๆ กMอนเข)าห)องเรียน
30.2 นั ก เรี ย นที ่ ม าถึ ง โรงเรี ย นระหวM า ง 07.40 – 08.00 น. ต) อ งเข) า แถวเคารพธงชาติ
ทำพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตMาง ๆ กMอนเข)าห)องเรียน
30.3 นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลัง 08.30 น. ให)ขออนุญาตเข)าชั้นเรียนที่ห)องกิจการนักเรียน
และนำแบบฟอรiมขออนุญาตเข)าชั้นเรียน (กจ.นร.03) ยื่นตMอครูประจำวิชา
30.4 นักเรียนเข)าแถวกMอนกลับบ)าน (พิจารณาตามวาระโอกาส)
30.5 นักเรียนต)องอยูMในโรงเรียนตลอดเวลาและเข)าเรียนทุกชั่วโมง จะออกนอกบริเวณโรงเรียน
ในเวลาเรียนหรือพักกลางวันไมMได) เว)นแตMจะได)รับอนุญาตจากโรงเรียน
30.6 นักเรียนต)องถือเป=นหน)าที่ที่ต)องเตรียมแบบเรียน เครื่องเขียนหรืองานที่ได)รับมอบหมาย
ให)พร)อมที่จะเรียนในรายวิชาประจำตารางเรียน ทางโรงเรียนจะไมMอนุญาตให)นักเรียนกลับไปเอาสิ่งดังกลMาว
ข)างต)นในเวลาเรียน
30.7 นักเรียนต)องกลับบ)านหลังเลิกเรียนหลังเวลา 16.15 น. หรือตามประกาศของโรงเรียนเป=น
ครั้งไป
30.8 นักเรียนที่มาสายบMอยครั้ง ขาดเรียนบMอยครั้ง ทางฝ]ายกิจการนักเรียนจะดำเนินการ
(ตามหมวดที่ 6)
ข4อ 31 การเข4าร3วมกิจกรรมต3าง ๆ ภายในโรงเรียน
โรงเรียนได)กำหนดให)มีกิจกรรมวันไหว)ครู กิจกรรมวันสำคัญตMาง ๆ ตามที่รัฐบาลกำหนด
กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข)องกับประเพณีตMาง ๆ หรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนต)องให)
ความรMวมมือและจะต)องเข)ารMวมกิจกรรมอยMางน)อยร)อยละ 80 หากพบวMามีเวลาเข)ารMวมไมMถึงร)อยละ 80 หรือไมM
เข)ารMวมกิจกรรม ถือวMาฝ]าฝ`นระเบียบเว)นแตMมีเหตุผลจำเป=นหรือเจ็บป]วย ไมMสามารถเข)ารMวมกิจกรรมได) ให)แจ)ง
ผู)จัดกิจกรรมหรือครูที่ปรึกษาให)ทราบ ในวันดำเนินกิจกรรมหรือแจ)งกMอนลMวงหน)า
ข4อ 32 การออกนอกบริเวณโรงเรียน ให4นักเรียนปฏิบัติดังนี้
32.1 การออกไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ4าน ผู)ปกครองนักเรียนที่มีความประสงคiให)
นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ)าน ต)องทำหนังสือขออนุญาตจากครูที่
ปรึกษาและแจ)งให)ฝ]ายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อออกบัตรอนุญาตตMอไป
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32.2 การออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณีอื่น ๆ โดยปกติทางโรงเรียนจะไมMอนุญาตให)
นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน แตMบางครั้งโรงเรียนอาจพิจารณาอนุญาตให)นักเรียนออกนอกบริเวณ
โรงเรียนในบางกรณี ดังนี้
- ออกไปรับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณียi
- แพทยiหรือพยาบาลนัดเอาไว)ลMวงหน)า (มีใบนัดจากแพทยi)
- ป]วยต)องไปพบแพทยiที่โรงพยาบาล
- งานที่ต)องติดตMอกับสถานที่ราชการ เชMน ไปทำบัตรประชาชน ฯลฯ
- ผู)ปกครองมารับ
- อื่น ๆ ตามที่ฝ]ายกิจการนักเรียนเห็นสมควร
ในทุกกรณีดังกลMาวข)างต)น กMอนทีน่ ักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนจะต)องมาขออนุญาต
จากทางโรงเรียนกMอน โดยมีขั้นตอนดังตMอไปนี้
(1) นักเรียนขอรับแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากฝ]ายกิจการนักเรียน
เพื่อกรอกรายละเอียดตMาง ๆ ให)ครบถ)วน แล)วนำแบบขออนุญาตดังกลMาวไปพบครูที่ปรึกษา ครูผู)สอน และครู
ฝ]ายกิจการนักเรียน เพื่อลงชื่อให)นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน หลังจากที่ครูลงชื่อแล)วให)นักเรียนนำสMวน
ที่หนึ่งไปเก็บไว)ในห)องเรียนเพื่อให)ครูผู)สอนทราบ แล)วนำสMวนที่สองสMงไว)ที่ตู)ยาม แล)วบันทึกการออกนอก
บริเวณโรงเรียนไว)ที่ห)องกิจการนักเรียน แบบขออนุญาต 1 ใบจะอนุญาตให)นกั เรียนเพียงคนเดียวเทMานั้น
ทุกกรณีจะใช)แบบขออนุญาตเดียวกัน สำหรับกรณีที่ผู)ปกครองมารับ ให)นักเรียนนำผู)ปกครองไปพบครู
ที่เกี่ยวข)องกMอน เพื่อลงชื่อไว)เป=นหลักฐานในสมุดหมายเหตุฝ]ายกิจการนักเรียนวMาได)มารับนักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียน
(2) ถ)านักเรียนเจ็บป]วยในคาบเรียน ให)นักเรียนขออนุ ญาตครูประจำวิชานำสMงห)อง
พยาบาล หรือไปพบแพทยi โดยให)ครูประจำวิชาบันทึกลงในสมุดบันทึกประจำห)องเรียน
ข4อ 33 การหยุดเรียน
33.1 ถ)านักเรียนมีเหตุจำเป=นไมMสามารถมาโรงเรียนได) ให)นักเรียนปฏิบัติตามข)อ 15 การปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการลากิจ - ลาป]วย (หน)า 6)
33.2 การหนีโรงเรียน หรือหนีชั่วโมงเรียน ถือวMาประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียนทางฝ]าย
กิจการนักเรียนจะดำเนินการ (ตามหมวดที่ 6)
ข4อ 34 การนำรถจักรยาน และรถจักรยานยนตlมาโรงเรียน
34.1 นักเรียนที่นำรถจักรยานยนตiและรถยนตiมาโรงเรียนต)องลงทะเบียนรถทุกชนิดกับทาง
โรงเรียนทับปุดวิทยา
34.2 นักเรียนที่นำรถจักรยานยนตiและรถยนตiมาโรงเรียนจะต)องเป=นรถที่ถูกต)องตามการจด
ทะเบียนขนสMงจังหวัดกำหนด
34.3 นั ก เรี ย นที ่ น ำรถจั ก รยานยนตi แ ละรถยนตi ม าโรงเรี ย นต) อ งจอดรถที่ ป ระตู โ รงเรี ย น
ไหว)ครูเวรประตูโรงเรียน แล)วเข็นรถไปจอดที่โรงรถนักเรียนให)เป=นระเบียบเรียบร)อย

49

34.4 นักเรียนที่ขี่รถจักรยานยนตiมาโรงเรียนต)องสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ)อนท)าย
34.5 นั ก เรี ย นที ่ ไ มM ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข) อ 34.1 โรงเรี ย นไมM อ นุ ญ าตให) จ อดรถในบริ เ วณโรงเรี ย น
นักเรียนที่ไมMปฏิบัติตามข)อ 34.3 และข)อ 34.4 ทางฝ]ายกิจการนักเรียนจะดำเนินการ (ตามหมวดที่ 6)
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หมวดที่ 5
ลักษณะความผิด
เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงคi ที่จะให)นักเรียนมีความตั้งใจเลMาเรียน มีความประพฤติเรียบร)อย
แตMงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร)อย เหมาะสมเป=นนักเรียนที่ดี ตลอดจนรู)จักยับยั้งในการที่ จะประพฤติชั่ว
ปฏิบตั ิให)ถกู ต)องในทางที่ควร โรงเรียนจึงกำหนดวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรียน ไว)ดังนี้
ข4อ 35 ความผิดสถานเบา
35.1 แตMงกายผิดระเบียบของโรงเรียนรวมทั้งทรงผม
35.2 สMงเสียงดังรบกวนผูอ) ื่นไมMวMาบนอาคารหรือนอกอาคาร
35.3 ไมMรักษาความสะอาดของห)องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ
35.4 ขาดเรียนโดยไมMมีใบลา
35.5 ไมM ส นใจเรี ย นมี พ ฤติ ก รรมกM อ กวนกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและแสดงพฤติ ก รรม
ไมMเหมาะสม
35.6 รับประทานอาหารนอกเวลาที่โรงเรียนกำหนดและรับประทานอาหารบนอาคารเรียน
35.7 ไมMสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยายนตiและไมMจอดรถมอเตอรiไซดiในสถานที่ที่
โรงเรียนกำหนดให)
35.8 นั่งบนโตะ ราวระเบียงห)อง ขอบหน)าตMาง
35.9 เข)า – ออกโรงเรียนไมMผMานประตูที่โรงเรียนกำหนด
35.10 แสดงกิริยาไมMสุภาพ ใสMร)ายผู)อื่น พูดเท็จ พูดคำหยาบ ตMอเพื่อนนักเรียน
35.11 ความผิดอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป=นความผิดลักษณะเดียวกันนี้ ให)อยูใM นดุลยพินิจของ
ครูที่พบเห็นหรือหัวหน)าระดับ หรือหัวหน)ากลุMมงานกิจการนักเรียน หรือรองผู)อำนวยการ หรือผู)อำนวยการ
โรงเรียน
ข4อ 36 ความผิดปานกลาง
36.1 หนีเรียน ไมMเข)าเรียน และมาโรงเรียนสายโดยไมMมีเหตุผล
36.2 ไมMเข)าแถวเช)า – เย็น/โฮมรูมเช)า
36.3 ดัดแปลงรถ ขับขี่รถเสียงดัง กMอให)เกิดความรำคาญ จอดรถนอกโรงเรียน
36.4 ไมMไปตรวจเครื่องแตMงกาย ทรงผมตามที่กำหนด
36.5 แสดงกิริยาวาจาหยาบคายตMอผู)อื่น
36.6 ขัดคำสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
36.7 หลีกเลี่ยง หลบซMอนไมMเข)าแถว
36.8 ขีดเขียนข)อความที่ไมMสุภาพ หรือข)อความใด ๆ ลงเสื้อ กางเกง ตามฝาผนัง ห)องน้ำ โตะ
และเก)าอี้
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36.9 ดื่มสุราตามสถานที่ตMาง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
36.10 หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไมMปฏิบตั ิตามระเบียบที่กำหนดไว)
36.11 สูบบุหรี่ มีบุหรี่ พกพาอุปกรณiหรือไม)ขีดไฟไว)ในครอบครอง
36.12 ประพฤติตัวไมMเหมาะสมในกรณีสMอไปในทางชูส) าว
36.13 ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด)วยกัน
36.14 เลMนการพนัน ทั้งในและนอกโรงเรียน
36.15 เที่ยวกลางคืนดึกดื่นและอยูMในสถานที่ที่ไมMเหมาะสม
36.16 ปกปšดความลับของเพื่อนนักเรียนที่กระทำความผิด
36.17 กระทำหรือมีสMวนรMวมสMงเสริมในการขโมย ทำลายทรัพยiสินของบุคคลหรือโรงเรียน
โดยเจตนาซึ่งมีมูลคMาทรัพยiสินไมMเกิน 100 บาท
36.18 ปลอมแปลงใบลา เอกสารหรือลายเซ็นครูและผู)ปกครอง แตMไมMมีผลเสียหายร)ายแรง
36.19 ผิดระเบียบวMาด)วยเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณiไอซีที
36.20 ทุจริตการสอบ
36.21 ไมMเข)ารMวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
36.22 ความผิดอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป=นความผิดลักษณะเดียวกันนี้ ให)อยูMในดุลยพินิจของ
ครูที่พบเห็นหรือหัวหน)าระดับ หรือหัวหน)ากลุMมงานกิจการนักเรียน หรือรองผู)อำนวยการ หรือผู)อำนวยการ
โรงเรียน
ข4อ 37 ความผิดสถานหนัก ร4ายแรง
37.1 นักเรียนแจ)งความเท็จตMอครู
37.2 หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมMปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบข)อบังคับ หรือคำสั่ง
ของครูจนเกิดความเสียหายแกMโรงเรียน
37.3 กระทำหรือมีสMวนรMวมสMงเสริมในการขโมย ทำลายทรัพยiสินของบุคคลหรือโรงเรียนโดย
เจตนาซึ่งมีมูลคMาทรัพยiสินเกิน 100 บาท
37.4 แสดงกิริยากระด)างกระเดื่องก)าวร)าว หรือลบหลูMครูและบุคลากรในโรงเรียน
37.5 ทำร)ายรMางกายผู)อื่น โดยเจตนากMอให)เกิดบาดแผลฉกรรจi ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
37.6 เสพหรือค)าหรือครอบครองสิ่งเสพติดประเภท 1 หรือสิ่งเสพติดประเภท 2 หรือมีไว)ใน
ครอบครองในโรงเรียน
37.7 กMอการทะเลาะวิวาทถึงขัน้ ทำร)ายรMางกายเป=นกลุMมคณะ จนทำให)ผู)อนื่ เกิดการบาดเจ็บ
37.8 ประพฤติตนในทางชู)สาว ขMมขืน ลMวงละเมิดทางเพศ
37.9 พกพาอาวุธเข)ามาบริเวณโรงเรียน เชMน มีด ดาบ ป`น สนับมือ เป=นต)น
37.10 การกระทำใด ๆ อันเป=นความผิดทางอาญาจนถูกเจ)าหน)าที่ตำรวจดำเนินคดีสั่งฟtองศาล
แล)วมีความผิดตามกลMาวหา
37.11 ทำร)ายรMางกายครู
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37.12 พูดจาขูกM รรโชก รีดไถเพื่อนนักเรียนด)วยกัน
37.13 ความผิดอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป=นความผิดลักษณะเดียวกันนี้ ให)อยูMในดุลยพินิจของ
ครูที่พบเห็นหรือหัวหน)าระดับ หรือหัวหน)ากลุMมงานกิจการนักเรียน หรือรองผู)อำนวยการ หรือผู)อำนวยการ
โรงเรียน
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หมวดที่ 6
การควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน
การลงโทษ หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ]าฝ`นระเบียบข)อบังคับของโรงเรียนหรือ
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวMาด)วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562 หรือฝ]าฝ`นกฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2518 ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2515 โดยมีความมุMงหมายเพื่อสั่งสอนให)นักเรียนมีความประพฤติดีหรือ
เพื่อให)เข็ดหลาบ
ข4อ 38 การลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด
นักเรียนจะได)รับโทษในลักษณะตMาง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวMาด)วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
38.1 วMากลMาวตักเตือน
38.2 ทำทัณฑiบน
38.3 ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข)อมูล
38.4 ทำกิจกรรมเพื่อให)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การลงโทษนักเรียนให4เปZนไปเพื่อว3ากล3าวสั่งสอนโดยเจตนาที่จะแก4ไขความประพฤติที่ไม3ดีของ
นักเรียนให4รู4สำนึกในความผิดและกลับมาประพฤติตนในทางที่ดีต3อไป ให4ผู4บริหารโรงเรียนหรือผู4ที่โรงเรียน
มอบหมายเปZนผู4มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน
ข4อ 39 การว3ากล3าวตักเตือน ใช)สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดทุกสถาน
ข4อ 40 การทำทัณฑlบน ให)พิจารณาทำทัณฑiบนแกMนักเรียนที่กระทำผิดและถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติ ตั้งแตM 60 คะแนนขึ้นไปหรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไมMสมควรแกMสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวง
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในกรณีทำให)เสื่อม
เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ]าฝ`นระเบียบข)อบังคับของโรงเรียนอยMางร)ายแรงหรือได)รับ
โทษอยMางอื่นและไมMเข็ดหลาบให)ทำทัณฑiบนไว)เป=นหลักฐานและเชิญผู)ปกครองมาบันทึกรับทราบความและรับ
การทำทัณฑiบนไว)ดว) ยโดยให)ผู)อำนวยการโรงเรียนเป=นผู)พิจารณาอนุมัติการทำทัณฑiบน
ข4อ 41 นักเรียนที่ถูกลงโทษทำทัณฑlบน ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 แล)ว ปรากฏวMาไมMปรับปรุงพัฒนา
ตนเองหรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร)างความเดือดร)อน เสื่อมเสียตMอตนเอง ผู)อื่นและสMวนรวมอยMาง
ร)ายแรงให)คณะกรรมการสMงเสริมกิจการนักเรียนเสนอปLญหารายกรณีเพื่อให)ผู)อำนวยการวินิจฉัยแนวทางแก)ไข
ปLญหา เชMน การสMงตMอ การแยกกลุMมปLญหา การให)มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพื่อให)สามารถปรับตัวใน
สภาพแวดล)อมใหมMเป=นต)น
ข4อ 42 การตัดคะแนนความประพฤติ การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน เป=นการลงโทษ
เพื่อให)นักเรียนได)ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและสMงเสริมให)นักเรียนปฏิบัติตนเป=นคนดี ถูกต)อง
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ตามระเบียบโรงเรียน เพื่อให)เป=นการรMวมกันอบรม ตักเตือน ปtองปราม มิให)นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบ
ของโรงเรียน ดังนั้น จึงให)ครูและบุคลากรมีอำนาจในการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
ข4อ 43 การกระทำกิจกรรมเพื่อให4ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช)ในกรณีที่นักเรียนทำความผิดที่สมควร
ต)องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้
43.1 สMงตัวให)รับการอบรม ตักเตือน จากครูหรือบุคคลอื่น ตามที่กำหนด
43.2 สMงตMอจิตแพทยiหรือนักจิตวิทยาเพื่อการบำบัดฟ`¡นฟู เชMน ความผิดปกติทางจิต หรือมี
พฤติกรรมไมMพึงประสงคi
43.3 ให)บันทึกการทำความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป=นพยาน ตามที่กำหนด
43.4 ให)รายงานตัวเป=นประจำตามวันและเวลาที่กำหนด
43.5 ให)ทำบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กำหนด
43.6 ให)บำเพ็ญประโยชนiตMอสMวนรวม ชุมชน ท)องถิ่นตามที่กำหนด
43.7 ให)ซMอมแซม ชดใช) ประดิษฐiชิ้นงานที่เป=นประโยชนiตMอสMวนรวม ให)ทำกิจกรรมอื่น ๆ
ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษหรือคณะกรรมการกิจการนักเรียนเห็นวMาเหมาะสม
ข4อ 44 แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระทำความผิด
44.1 ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสิทธิและหน)าที่ในการวMากลMาวตักเตือนนักเรียนที่
กระทำผิดได)ทันทีที่พบวMานักเรียนกระทำความผิดตามที่ผู)อำนวยการมอบหมาย
44.2 กรณี ที ่ ครู หรื อบุ คลากรทางการศึ กษาพบนั กเรี ยนกระทำผิ ดให) แจ) งตM อครู ที ่ ปรึ กษา
ครู ห ั ว หน) า ระดั บ ของนั ก เรี ย นที่ ก ระทำผิ ด โดยหั ก คะแนนพฤติ ก รรมผM า นโปรแกรม TO SCHOOL
( ในกรณีความผิดสถานเบา ) เพื่อให)กลุMมบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อดำเนินการตMอไป
44.3 ให)ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน)าระดับเป=นผู)ดำเนินการเบื้องต)นในการรMวมสอบสวน
ความผิ ดอบรมดู แลนั กเรี ยนรM วมกั บหั วหน) างานกิ จการนั กเรี ยน โดยบั นทึ กพฤติ กรรมของนั กเรี ยนตาม
แบบฟอรiมที่กำหนด (กจ.นร.13) ไว)เป=นหลักฐานและแจ)งผู)ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง
44.4 การแจ)งให)ผู)ปกครองทราบ ให)ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน)าระดับชั้น ประสานงานกับกลุMม
บริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อทำหนังสือถึงผู)ปกครองนักเรียนให)รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน
44.5 การเชิญผู)ปกครองมาพบทางโรงเรียน ให)ครูที่ปรึกษา หัวหน)าระดับชั้น ประสานงาน
ระบบดูแลชMวยเหลือนักเรียน เพื่อทำหนังสือถึงผู)ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนในการ
รMวมมือแก)ไขปLญหานักเรียน
44.6 การให)นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให)ครูที่ปรึกษา หัวหน)าระดับหรือ
คณะกรรมการดำเนิ น การที ่ โ รงเรี ย นแตM ง ตั ้ ง เป= น ผู ) ม อบหมายให) ท ำกิ จ กรรมและควบคุ ม ดู แ ลรM ว มกั บ
คณะกรรมการกิจการนักเรียน
44.7 ในกรณีที่กระทำความผิดของนักเรียนเป=นความผิดอันจะนำมาซึ่งความเสียหายหรืออาจ
เกิดอันตรายตMอตัวนักเรียนเอง ผู)อื่นและสMวนรวมอยMางร)ายแรงหรือเกินกวMาอำนาจหน)าที่ของโรงเรียนเกี่ยวข)อง
กับบุคคลภายนอกโรงเรียนหรือเป=นการกระทำความผิดกฎหมายอยMางร)ายแรงให)คณะกรรมการกิจการนักเรียน
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เสนอตMอผู)อำนวยการ เพื่อประสานกับหนMวยงานที่เกี่ยวข)องหรือผู)ชำนาญการเฉพาะในการดำเนินการตาม
สมควร
44.8 เกณฑiคะแนนตMอชั่วโมงการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้
คะแนน

ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จำนวน / ชั่วโมง

5

กิจกรรมสาธารณประโยชนiจากฝ]ายและกลุMมสาระตMาง ๆ

1

10

อบรมให)ความรู)ปรับทัศนคติในทางที่ถูกต)อง โดยมีความมุMงหมาย
เพื่อสั่งสอนให)นักเรียนมีความประพฤติดีหรือเพื่อให)เข็ดหลาบ

2

15

3

20

4

25

5

30

6

35

7

40

8

45

9

50

10

อนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ ไม3สามารถนำคะแนนมาหักล4าง
กับคะแนนความประพฤติได4แต3เปZนส3วนหนึ่งของบทลงโทษตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว3าด4วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ. ศ. 2548
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หมวดที่ 7
การตัดคะแนนความประพฤติ บทลงโทษ และวิธีแก5ไข
ข4อ 45 การตัดคะแนนความประพฤติ
รหัส
ประเภทความผิด
ความผิดสถานเบา
01 มาโรงเรียนสาย เข)าห)องเรียนสายโดยไมMมีเหตุผล
02 แตMงกายผิดระเบียบของโรงเรียน
03 สMงเสียงดังรบกวนผูอ) ื่นไมMวMา บนอาคารหรือนอกอาคาร
04 ไมMรักษาความสะอาดของห)องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ
รับประทานอาหารนอกเวลาที่โรงเรียนกำหนดและรับประทานอาหาร
05
บนอาคารเรียน
06 ขาดเรียนโดยไมMมีใบลาหรือผู)ปกครองไมMโทรแจ)งครูที่ปรึกษา
ไมMสนใจเรียนมีพฤติกรรมกMอกวนกิจกรรมการเรียนการสอนและแสดง
07
พฤติกรรมไมMเหมาะสม
08 ไมMสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนตi
09 นั่งบนโตะ ราวระเบียงห)อง ขอบหน)าตMาง
10 เข)า – ออกโรงเรียนไมMผMานประตูที่โรงเรียนกำหนด
11 แสดงกิริยาไมMสุภาพ ใสMร)ายผู)อื่น พูดเท็จ พูดคำหยาบ ตMอเพื่อนนักเรียน
12 ความผิดอื่น ๆ ที่เทียบเทMาความผิดสถานนี้
ความผิดปานกลาง
13 ไมMเข)าแถวเช)า – เย็น/โฮมรูมเช)า
ขีดเขียนข)อความที่ไมMสุภาพ หรือข)อความใด ๆ ลงเสื้อ กางเกง กระเปœา
14
ตามฝาผนัง ห)องน้ำ โตะและเก)าอี้
ดัดแปลงรถ ขับขี่รถเสียงดัง กMอให)เกิดความรำคาญ จอดรถนอก
15
โรงเรียน
16 ไมMไปตรวจเครื่องแตMงกาย ทรงผมตามที่กำหนด
17 ปกปšดความลับของเพื่อนนักเรียนที่กระทำความผิด
18 ขัดคำสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
19 หลีกเลี่ยง หลบซMอนไมMเข)าแถว
20 หนีเรียน ไมMเข)าเรียน และมาโรงเรียนสายโดยไมMมีเหตุผล
21 กรณีมาโรงเรียนแตMไมMเข)ารMวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น

คะแนน หมายเหตุ
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10

20
20
20
20
20
20
20
30
30
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22 แสดงกิริยาวาจาหยาบคายตMอผู)อื่น
23 หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไมMปฏิบตั ิตามระเบียบที่กำหนดไว)
24 สูบบุหรี่ มีบุหรี่ พกพาอุปกรณiหรือไม)ขีดไฟไว)ในครอบครอง
25 ประพฤติตัวไมMเหมาะสมในกรณีสMอไปในทางชูส) าว
26 ผิดระเบียบวMาด)วยเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณiไอซีที
รหัส
ประเภทความผิด
ความผิดปานกลาง
27 เลMนการพนัน ทั้งในและนอกโรงเรียน
28 เที่ยวกลางคืนดึกดื่นและอยูMในสถานที่ ที่ไมMเหมาะสม
29 ดื่มสุราตามสถานที่ตMาง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
กระทำหรือมีสMวนรMวม สMงเสริมในการขโมย ทำลายทรัพยiสินของบุคคล
30
โรงเรียน โดยเจตนาซึ่งมีมูลคMาทรัพยiสินไมMเกิน 100 บาท
31 ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด)วยกัน
ปลอมแปลงใบลา เอกสารหรือลายเซ็นครูและผู)ปกครอง แตMไมMมีผลเสีย
32
หายร)ายแรง
33 ทุจริตการสอบ
34 พูดจาขูกM รรโชก รีดไถเพื่อนนักเรียนด)วยกัน
35 ความผิดอื่นที่เทียบเทMาความผิดสถานนี้
ความผิดสถานหนักร4ายแรง
36 นักเรียนแจ)งความเท็จตMอครู
37
38
39
40
41
42

หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมMปฏิบตั ิตามคำสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบ
ข)อบังคับ หรือ คำสั่งของครูจนเกิดความเสียหายแกMโรงเรียน
กระทำหรือมีสMวนรMวม สMงเสริมในการขโมย ทำลายทรัพยiสินของบุคคล
โรงเรียน โดยเจตนาซึ่งมีมูลคMาทรัพยiสินเกิน 100 บาท
แสดงกิริยากระด)างกระเดื่อง ก)าวร)าว หรือลบหลูMครู และบุคลากรใน
โรงเรียน
พกพาอาวุธเข)ามาบริเวณโรงเรียน เชMน มีด ดาบ ป`น สนับมือ เป=นต)น
กMอการทะเลาะวิวาทถึงขัน้ ทำร)ายรMางกายเป=นกลุMม คณะ จนทำให)ผู)อนื่
เกิดการบาดเจ็บ
เสพหรือค)าหรือครอบครองสิ่งเสพติดประเภท 1 หรือสิ่งเสพติดประเภท
2 หรือมีไว)ในครอบครองในโรงเรียน

30
30
30
30
30
คะแนน หมายเหตุ
30
30
30
30
40

ภาคทัณฑl

40

ภาคทัณฑl

40
40

ภาคทัณฑl
ภาคทัณฑl
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บำเพ็ญ
ประโยชน.

70

บำเพ็ญ
ประโยชน.

70

บำเพ็ญประโยชน.
และชดใช3
ค5าเสียหายตาม
มูลค5าของ
ทรัพย.สิน

80

บำเพ็ญ
ประโยชน.

80

บำเพ็ญ
ประโยชน.

90

พักการเรียน

100

ย4ายสถานศึกษา
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43
44
45
46
47

ประพฤติตนในทางชู)สาว ขMมขืน ลMวงละเมิดทางเพศ
ทำร)ายรMางกายผู)อื่น โดยเจตนากMอให)เกิดบาดแผลฉกรรจi ทุพพลภาพ
และเสียชีวิต
การกระทำใด ๆ อันเป=นความผิดทางอาญาจนถูกเจ)าหน)าที่ตำรวจ
ดำเนินคดีสั่งฟtองศาลแล)วมีความผิดตามกลMาวหา
ทำร)ายรMางกายครู
ความผิดอื่นที่เทียบเทMาความผิดสถานนี้

100

ย4ายสถานศึกษา

100

ย4ายสถานศึกษา

100

ย4ายสถานศึกษา

100

ย4ายสถานศึกษา

ข4อ 46 หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน
46.1 ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถานเบา วMากลMาวตักเตือน อบรมสั่งสอน และชี้แนะแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต)อง และบันทึกไว)เป=นหลักฐาน
46.2 กรณีนักเรียนกระทำความผิดถูกตัดคะแนน 41 – 60 คะแนน ไมMแสดงถึงการปรับปรุงตนเองให)ดี
ขึ้น ไมMเคารพเชื่อฟLงครู ต)องเชิญผู)ปกครองมาพบกับทางโรงเรียนและทำภาคทัณฑi
46.3 กรณีนักเรียนกระทำความผิดในเรื่องเดียวกันจำนวนหลายคน แตMการลงโทษจะแตกตMางกัน
ออกไปตามความผิดของนักเรียนที่กระทำแตMละคน ตลอดจนความหนักเบาของพฤติกรรมด)วย
46.3.1 กรณีที่นักเรียนกระทำความผิดถูกตัดคะแนน 61 – 80 คะแนน ต)องเชิญผู)ปกครองมา
พบกับทางโรงเรียนและให)นักเรียนทำกิจกรรม (บำเพ็ญประโยชนi 12 - 16 ชั่วโมง)
46.3.2 กรณี ท ี ่ น ั ก เรี ย นกระทำความผิ ด ถู ก ตั ด คะแนน 81 – 100 คะแนน ให) ทำกิ จกรรม
(บำเพ็ญประโยชนi 17 - 20 ชั่วโมง)
46.3.3 กรณีที่นักเรียนกระทำความผิดถูกตัดคะแนน 100 คะแนน ขึ้นไป ให)ทำกิจกรรม
สาธารณประโยชนiหรือย)ายสถานศึกษา
(ให)ดูเกณฑiคะแนนตMอชั่วโมงการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน หน)า 43 ประกอบ)
ข4อ 47 วิธีแก4คะแนนติดลบ
คะแนนเชิงลบ
วิธีปฏิบัติ
หมายเหตุ
คะแนนพฤติกรรมลบ 1 – 20 คะแนน
ตักเตือนครั้งที่ 1 / แจ)งครูที่ปรึกษา
จิตอาสา
คะแนนพฤติกรรมลบ 21 – 40 คะแนน
ตักเตือนครั้งที่ 2 / แจ)งครูที่ปรึกษา
จิตอาสา
เชิญผู)ปกครอง / ทำทัณฑiบน / แจ)งครูที่
คะแนนพฤติกรรมลบ 41 – 60 คะแนน
ปรึกษา / รายงานกลุMมบริหารงานกิจการ
จิตอาสา
นักเรียน
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนi 12-16
คะแนนพฤติกรรมลบ 61 – 80 คะแนน
จิตอาสา
ชั่วโมงในโรงเรียน
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คะแนนเชิงลบ
คะแนนพฤติกรรมลบ 81 – 100 คะแนน
คะแนนพฤติกรรมลบ 100 คะแนนขึ้นไป

วิธีปฏิบัติ
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนi 17-20
ชั่วโมง ในโรงเรียน
เชิญผู)ปกครอง

หมายเหตุ
จิตอาสา
ย4ายสถานศึกษา

หมายเหตุ : กิจกรรมจิตอาสา คือ การบำเพ็ญประโยชนiเพื่อสMวนรวมหรือสาธารณะ เชMน ทำความสะอาด
พื้นที่ กวาดใบไม) รดน้ำต)นไม) ขัดห)องน้ำ ชMวยงานครูตามความเหมาะสม ครบตามเวลาที่กำหนด
1. จิตอาสา (ให)คะแนนได)ไมMเกินครั้งละ 10 คะแนนตMอ 8 ชั่วโมงตMอครั้ง)
2. ครูทุกคนในโรงเรียน แก)ไขให)นักเรียนได)ครั้งละ 5 คะแนน (4 ชั่วโมงตMอครั้ง)
3. ครูที่ปรึกษาแก)ไขให)นักเรียนได)ครั้งละ 10 คะแนนตMอ 8 ชั่วโมง
4. หัวหน)าระดับ หัวหน)ากลุMมงานกิจการนักเรียน แก)ไขให)นักเรียนได)ครั้งละ 20 คะแนน
ตMอ 16 ชั่วโมง
5. รองผู)อำนวยการฝ]ายกิจการนักเรียน และผู)อำนวยการโรงเรียนครั้งละ 20 คะแนนตMอ
16 ชั่วโมง
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หมวดที่ 8
การบันทึกความดีหรือเกียรติคุณของนักเรียน
ข4อ 48 การบันทึกความดีหรือเกียรติคุณของนักเรียน
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงคi ที่ครูที่ปรึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่พบเห็นหรือ
พิจารณาเห็นควรให)คะแนน ดังนี้
ที่
รายการ
คะแนน
หมายเหตุ
1 ใช)เกียรติบัตรแขMงขันระดับกลุMมสาระการเรียนรู)ตMาง ๆ ภายในโรงเรียน
20
เกียรติบัตร
2 เป=นนักเรียนแกนนำกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน
30
เกียรติบัตร
3 นักเรียนทำความดีในโรงเรียน
30
เกียรติบัตร
4 เก็บสิ่งของคืนหรือประกาศหาเจ)าของโดยไมMหวังผลตอบแทน
30
เกียรติบัตร
5 เข)ารMวมกิจกรรมอบรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
30
เกียรติบัตร
6 ตัวแทนโรงเรียนแขMงขันระดับจังหวัด
40
เกียรติบัตร
เป=นตัวแทนโรงเรียนเข)าแขMงขันทักษะ หรือเข)าคMายอบรมนอกโรงเรียน
เกียรติบัตร
7
40
โดยหนMวยงานอื่นเป=นผู)จัด
มีความมุMงมั่นในการกระทำความดีอยูMเสมอ โดยครูที่ปรึกษาเป=นผู)รับรอง
เกียรติบัตร
8
40
เป=นลายลักษณiอักษร (คะแนนความดี)
9 ได)รับรางวัลนักเรียนดี กิจกรรมเดMน
60
เกียรติบัตร
10 ตัวแทนโรงเรียนแขMงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา แขMงขันระดับภาค
60
เกียรติบัตร
11 เป=นสารวัตนักเรียน (ปฏิบัติหน)าที่ตลอดปzการศึกษา)
60
เกียรติบัตร
12 มีจิตสาธารณะ มีจิตใจเอื้อเฟ`¡อ เป=นแบบอยMางที่ดี ชMวยเหลือผู)อื่นเสมอ
60
เกียรติบัตร
13 เป=นคณะกรรมการสภานักเรียน (ปฏิบัติหน)าที่ตลอดปzการศึกษา)
90
เกียรติบัตร
เป=นตัวแทนของโรงเรียนด)านความสามารถ วงโยทวาทิต นาฏศิลป¢
เกียรติบัตร
14 วงดนตรีไทย วงโปงลาง วงดนตรีลูกทุMง/สากล กีฬา ผู)ดำเนินกิจกรรม
90
หน)าเสาธง/พิธีกรวิทยุชุมชน (ปฏิบัติหน)าที่ตลอดปzการศึกษา)
15 นักเรียนทำความดีตMอสังคม สร)างชื่อเสียงในสังคม
90
เกียรติบัตร
16 ตัวแทนโรงเรียนแขMงขันระดับประเทศ
90
เกียรติบัตร
หมายเหตุ : 1. นักเรียนทุกคนมีคะแนนความดีคนละ 100 คะแนนตMอภาคเรียน
2. เกียรติบัตรใช)เพิ่มคะแนนความดี เฉพาะในแตMละภาคเรียน (เกียรติบัตรให)ครูที่จัดงานหรือ
พาไปแขMงขันเซ็นรับรองกMอนนำมาเพิ่มคะแนน)
3. คะแนนความดีไมMสามารถนำมาหักล)างกับคะแนนพฤติกรรมลบ
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หมวดที่ 9
เบ็ดเตล็ด
ข4อ 49 ระเบียบว3าด4วยการสื่อสารและไอซีที
49.1 โรงเรียนไมMอนุญาตให)นักเรียนนำโทรศัพทiมือถือมาในบริเวณโรงเรียน ถ)ามีการตรวจพบ
โทรศัพทiมือถือให)ครูผู)สอนยึดโทรศัพทiมือถือพร)อมเขียนชื่อนักเรียน ระดับชั้น บันทึกสMงฝ]ายกิจการนักเรียน
ให)ยึดเป=นเวลา 15 วัน เมื่อครบ 15 วัน ให)นักเรียนพาผู)ปกครองมาเซ็นรับโทรศัพทiมือถือคืนได)
49.2 กรณี ท ี ่ ค รู ผ ู ) ส อนให) น ั ก เรี ย นนำโทรศั พ ทi ม ื อ ถื อ มาใช) ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ให)ครูผู)สอนทำหนังสือขออนุญาตลMวงหน)ากMอนใช)อยMางน)อย 1 วัน ใช)แบบฟอรiมตามที่โรงเรียนกำหนด
โดยแจ)ง ชื่อ – สกุล ชั้น ของนักเรียน สMงฝ]ายกิจการนักเรียนและควบคุมการใช)ของนักเรียนระหวMางเรียน
49.3 โทรศัพทiมือถือ สื่ออิเล็กทรอนิกสi หากมีเหตุผลความจำเป=นให)ผู)ปกครองยื่นเรื่องตMอ
โรงเรี ย นให) พ ิ จ ารณาอนุ ญ าตเป= น ราย ๆ ไป ทั ้ ง นี ้ ห ากผู ) ใ ดฝ] า ฝ` น หรื อ นำโทรศั พ ทi เครื ่ อ งมื อ สื ่ อ สาร
สื่ออิเล็กทรอนิกสiหรืออื่น ๆ ตามรายละเอียดข)างต)น ครั้งที่ 1 ทางโรงเรียนจะเก็บไว) 15 วัน หากมีครั้งที่ 2
โรงเรียนจะเก็บไว)เป=นระยะเวลา 1 เดือน จะคืนเมื่อครบกำหนดหรือนักเรียนหมดสภาพการเป=นนักเรียน หรือ
นักเรียนจบการศึกษา ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการเก็บทรัพยiสินดังกลMาว เชMน การเสื่อมสภาพของ
แบตเตอรี่โรงเรียนจะไมMรับผิดชอบ ทั้งนี้ในกรณีที่ถูกยึดไว)ถ)าผู)ปกครองมีเหตุผลความจำเป=นให)ยื่นเรื่องตMอฝ]าย
บริหารพิจารณาอนุญาต ปรับ ลดหรืออยMางอื่น ตามความเหมาะสม และให)ถือวMาผลการพิจารณาจากฝ]าย
บริหารเป=นที่สิ้นสุด
ข4อ 50 ช3วงเวลาในการรับประทานอาหาร
50.1 นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได)กMอนเวลา 07.40 น.
50.2 หลังจากเสร็จกิจกรรมหน)าเสาธง นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได)ไมMเกิน 08.30 น.
50.3 นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได)ในชั่วโมงพักรับประทานอาหารกลางวัน
50.4 นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได)หลังเลิกเรียน
ข4อ 51 อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว
51.1ห)ามนำอาหารและเครื่องดื่ม ขนม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิด ขึ้นไปรับประทานบนอาคาร
หรือในห)องเรียนพิเศษโดยเด็ดขาด ไมMวMากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากฝ]าฝ`นโรงเรียนจะดำเนินการลงโทษตามที่
กำหนดไว)
51.2 ห)ามนักเรียนเข)าโรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารกMอนเวลาที่กำหนดและนำอาหารออก
นอกโรงอาหารกMอนได)รับอนุญาต (การใช)ภาชนะจาน แก)วน้ำ ให)เป=นไปตามโครงโรงเรียนปลอดขยะ Zero
Waste)
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ข4อ 52 การดูแลพื้นที่รับผิดชอบและการทิ้งขยะมูลฝอยทุกชนิด
โรงเรียนได)ทำการแบMงเขตพื้นที่รับผิดชอบให)นักเรียนดูแลพื้นที่ตั้งต)นปzการศึกษาและจะต)อง
ดำเนินการตลอดเวลาเพื่อให)เกิดความสะอาดเรียบร)อย จึงได)กำหนดให)นักเรียนทำการคัดแยกขยะ โดยการทิ้ง
ให)ตรงกับภาชนะที่ระบุไว)ตามจุดที่กำหนด (ให)ปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste) ในสMวน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ดูตามแผนที่แนบท)ายภาคผนวก
ข4อ 53 การเปลี่ยนที่เรียน(ย4ายสถานศึกษา)
การเปลี่ยนที่เรียน ให)ผู)อำนวยการโรงเรียนพิจารณาการเปลี่ยนสถานที่เรียน สำหรับนักเรียนที่
ประพฤติตนไมMสมควรแกMสภาพนักเรียน ฝ]าฝ`นระเบียบข)อบังคับของโรงเรียน หรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเป=น
ที่เห็นได)วMาถ)าให)อยูMในโรงเรียนตMอไปจะทำให)เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน หรือเป=นเหตุให)ระเบียบ
วินัยหรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนอื่น ๆ พลอยเสื่อมเสียไปด)วย หรือเป=นเหตุให)อ)างเป=นตัวอยMางแตMนักเรียน
อื่น ๆ ในการกระทำความผิด หรือได)ดำเนินการพัฒนาวินัยอยMางอื่นแล)วนักเรียนไมMมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ให)ผู)อำนวยการโรงเรียน เชิญ บิดา มารดา หรือผู)ปกครองมารับทราบเหตุผลแล)วให)นักเรียนผู)นั้น
เปลี่ ย นสถานที ่ เ รี ย น โดยโรงเรี ย นออกหลั ก ฐานแสดงผลการเรี ย นให) น ั ก เรี ย นคนนั ้ น ด) ว ย
ข4อ 54 ผู4มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน
54.1 ครู
54.2 ครูที่ปรึกษา
54.3 หัวหน)าระดับหรือรองหัวหน)าระดับชั้น
54.4 รองผู)อำนวยการโรงเรียน/ผู)ปฏิบัติหน)าทีร่ องผู)อำนวยการโรงเรียน
54.5 ผู)อำนวยการโรงเรียน/คณะกรรมการฝ]ายกิจการนักเรียน
ข4 อ 55 ในสถานการณl ก ารแพร3 ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรื อ
ในกรณีที่โรงเรียนไม3สามารถเปvดดำเนินการได4ตามปกติ
55.1 เรื ่ อ งการแก) ไ ขพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น กรณี ก ารขาดเรี ย น ที ่ ค าดวM า จะมี เ วลาเรี ย น
ไมMครบ 80% ให)ครูผู)สอนสอนเสริมหรือมอบหมายให)กับนักเรียนเพื่อแก)เวลาเรียนพร)อมแก)คะแนนพฤติกรรม
ของนักเรียน ให)สอดคล)องกับการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคiทั้ง 8 ข)อ
55.2 ในการแก)ไขพฤติกรรมด)านอื่น ๆ ทางกลุMมบริหารงานกิจการนักเรียนจะดำเนินการแก)ไข
ตามความเหมาะสมตMอไป
ข4อ 56 ให4รองผู4อำนวยการฝgายกิจการนักเรียนเปZนผู4รักษาการให4เปZนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

17 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ลงชื่อ

(นายดลยวัฒนi สันติพิทักษi)
ผู)อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
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...................................................................................................................................................

บทเฉพาะกาล
ข-อ 1 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษนักเรียน วBาด-วยการเฆี่ยนตามมติของที่ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา
เครือขBายผู-ปกครอง ทั้งนี้โดยการยินยอมของนักเรียนและผู-ปกครอง
ข-อ 2 ในกรณีที่นักเรียนทำผิดซ้ำ ๆ ในกรณีเดียวกัน และได-ดำเนินการตามกระบวนการแล-ว ตั้งแตBวBากลBาวตักเตือน
ตัดคะแนน บำเพ็ญประโยชน^ ทำกิจกรรม ทำทัณฑ^บน ขั้นสุดท-ายให-เปลี่ยนที่เรียน
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แบบสัญญา (MOU) ผู5ปกครองกับการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน
โรงเรียนทับปุดวิทยา
ตำบลบMอแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
วันที่......... เดือน................................... พ.ศ. .............
เรียน ผู)อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
ข)าพเจ)า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................
ผู)ปกครองของ (ด.ญ../ด.ช./นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปzที่.................... ปLจจุบันอาศัยอยูMบ)านเลขที่...................... หมูMที่................
บ) า น............................................ตำบล....................................... อำเภอ....................................
จังหวัด.................................... โทรศัพทi.............................................
ข)าพเจ)าขอให)สัญญากับโรงเรียนวMา หากนักเรียนซึ่งอยูMในความปกครองของข)าพเจ)า มีพฤติกรรมฝ]าฝ`น
ระเบียบวินัยของโรงเรียน ข)าพเจ)ายินดีให)โรงเรียนลงโทษนักเรียนในปกครองของข)าพเจ)า ตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ วMาด)วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดไว) 4 สถาน ดังนี้
1) วMากลMาวตักเตือน
2) ทำทัณฑiบน
3) ตัดคะแนนความประพฤติ
4) ทำกิจกรรมเพื่อให)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทั้งนี้ หากนักเรียนในความปกครองของข)าพเจ)า มีพฤติกรรมที่ฝ]าฝ`น ขัดตMอระเบียบวินัยของโรงเรียน
เชM น ทะเลาะวิ วาท เลM นการพนั น ดื ่ มสุ ราและมี อาการมึ นเมา สู บบุ หรี ่ มาสายอยู M เ นื อง ๆ หนี โ รงเรี ยน
ไมMเข)าเรียนบMอยครั้ง พาพาอาวุธ มีสิ่งเสพติดในครอบครอง ลักขโมย ทำลายทรัพยiสิน แตMงกายไมMเรียบร)อย
ทรงผมผิ ด ระเบี ย บ ประพฤติ ผ ิ ด กรณี ช ู ) ส าว ไมM เ ข) า รM ว มกิ จ กรรมที ่ โ รงเรี ย นกำหนดเป= น เนื อ ง ๆ เป= น ต) น
หรือกระทำความผิดอื่นใดซึ่งเทียบได)กับความผิดดังกลMาวแล)ว ข)าพเจ)ายินดีให)โรงเรียนลงโทษนักเรียน
ในปกครองของข)าพเจ)า ตามระเบียบและข)อตกลงของโรงเรียน และหากพบวMานักเรียนกระทำความผิดร)ายแรง
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หรือสร)างความเสียหายให)แกMโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได)พิจารณาเห็นแล)ววMา สุดวิสัยที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได)
ข)าพเจ)ายินดีที่จะให)นักเรียนในปกครองของข)าพเจ)าย)ายสถานศึกษาไปยังโรงเรียนอื่น ทั้งนี้เพื่อเป=นการแก)ไข
พฤติกรรมของนักเรียนตMอไป

อนึ่งข)าพเจ)า (…..….) อนุญาตให)เฆี่ยนตีนักเรียนได)
(..…….) ไมMอนุญาตให)เฆี่ยนตีนักเรียน
ข)าพเจ)าได)อMานข)อความทั้งหมด และมีความเข)าใจเรียบร)อยแล)วจึงลงลายมือชื่อไว)เป=นหลักฐานให)
สัญญาไว) ณ วันที่................... เดือน................................... พ.ศ. .....................
ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ผู)ปกครอง
ลงชื่อ................................................

ลงชื่อ................................................

(.................................................)
ครูที่ปรึกษา

(.................................................)
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ..............................................
(.................................................)

ลงชื่อ..................................................
(นายสืบพงศi ประสพมิตร)

หัวหน)าระดับชั้น

หัวหน)ากลุMมบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ...........................................
(นายเจษฎา ศรีวิเศษ)

ลงชื่อ.................................................
(นางสาวพุทธิมา จั้นศิลา)

รองผู)อำนวยการกลุMมบริหารงานวิชาการ

รองผู)อำนวยการกลุMมบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ..............................................
(นายดลยวัฒนi สันติพิทักษi)
ผู)อำนวยการโรงเรียน
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ภาคผนวก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว(าด<วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.2548
-----------------------------------------------อาศัยมาตราความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหMงพระราชบัญญัติคุ)มครองเด็ก พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีวMาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวMาด)วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว)ดังตMอไปนี้
ข)อ 1 ระเบียบนี้เรียกวMา"ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วMาด)วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548"
ข)อ 2 ระเบียบนี้ให)ใช)บังคับตั้งแตMวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป=นต)นไป
ข)อ 3 ให)ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวMาด)วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543
ข)อ 4 ในระเบียบนี้
"ผู)บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา" หมายความวMา ครูใหญM อาจารยiใหญM ผู)อำนวยการ
อธิการบดี หรือหัวหน)าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตำแหนMงที่เรียกชื่ออยMางอื่นของโรงเรียน หรือสถาบัน
ศึกษานั้น
"การกระทำผิด" หมายความวMา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ]าฝ`นระเบียบ ข)อบังคับ
ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวMาด)วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา
"การลงโทษ" หมายความวMา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความ
มุMงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข)อ 5 โทษที่จะลงโทษแกMนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) วMากลMาวตักเตือน
(2) ทำทัณฑiบน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ
(4) ทำกิจกรรมเพื่อให)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข)อ 6 ห)ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด)วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล)ง หรือลงโทษด)วยความโกรธ
หรือด)วยความพยาบาท โดยให)คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร)ายแรงของพฤติการณi
ประกอบการลงโทษด)วย
ข)อ 7 การวMากลMาวตักเตือน ใช)ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไมMร)ายแรง
ข)อ 8 การทำทัณฑiบนใช)ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมMเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
หรือนักศึกษาตามกฎกระทรวงวMาด)วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให)เสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ]าฝ`นระเบียบของสถานศึกษา หรือได)รับโทษวMากลMาวตักเตือนแล)ว แตMยัง
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ไมMเข็ดหลาบการทำทัณฑiบน ให)ทำเป=นหนังสือ และเชิญบิดา มารดา หรือผู)ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทำทัณฑiบนไว)ด)วย
ข)อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให)เป=นไปตามระเบียบปฏิบัติวMาด)วยการตัดคะแนนความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาแตMละสถานศึกษากำหนด และให)ทำบันทึกข)อมูลไว)เป=นหลักฐาน
ข)อ 10 การทำกิจกรรมเพื่อให)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช)ในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระทำความผิด
ที่สมควรต)องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให)เป=นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ข)อ 11 ให)ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให)เป=นไปตามระเบียบนี้ และให)มีอำนาจตีความและ
วินิจฉัยปLญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548
อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวMาการกระทรวงศึกษาธิการ
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(แบบเขียนใบลา)
ใบลา
บ)านเลขที่............หมูMที่.............ตำบล.................
อำเภอ.................. จังหวัด ................................
วันที่..........เดือน................................พ.ศ. .........................
เรียน คุณครูที่ปรึกษา ชั้น ม. ........../.........
ข)าพเจ)า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)……………………………………….….………........ รหัสประจำตัว……………
เป=นนักเรียนชั้น ม. ......./....… เลขที่……… ไมMสามารถมาเรียนได)ตามปกติเนื่องจาก………………...……………...……
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………
…………….……………………………………………………………………(บอกสาเหตุการลา หากป]วยจะต)องแจ)งอาการด)วย)
ดังนั้น ( กระผม / ดิฉัน ) จึงขออนุญาตลา................................................................. โดยขอหยุดเรียน
ตั้งแตMวันที่........เดือน...............................พ.ศ................ ถึง วันที่........เดือน............................พ.ศ....................
รวมเป=นเวลา..............วัน เมื่อครบกำหนดแล)ว (กระผม/ดิฉัน)จะมาเรียนตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาต
ด)วยความเคารพอยMางสูง
ลงชื่อ ………………………………………….…….…
(…………………………………………………….)
นักเรียน
ข)าพเจ)าขอรับรองวMาเนื้อความในจดหมายลาของ (ด.ญ/ด.ช/นาย/นางสาว).........................................................
เป=นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู)ปกครอง
(………………………………………………)
เบอรiโทร....................................
หมายเหตุ นักเรียนจะต-องสBงใบลาทันทีในวันที่มาเรียนตามปกติ มิฉะนั้นจะถือวBาขาดเรียนและมีผลตBอคะแนนพฤติกรรม
และหากมีใบรับรองแพทย^ให-แนบมาพร-อมกับใบลาด-วย
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กิจกรรมหน5าเสาธงเช5าประกอบด5วย
ข)อความนำกMอนร)องเพลงชาติ
“ธงชาติและเพลงชาติไทย เปZนสัญลักษณlของความเปZนไทย เราจงร3วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
ด4วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”
เพลงชาติไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป=นประชารัฐ ไผทของไทยทุกสMวน
อยูMดำรงคงไว)ได)ทั้งมวล
ด)วยไทยล)วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แตMถึงรบไมMขลาด
เอกราชจะไมMให)ใครขMมขี่
สละเลือดทุกหยาดเป=นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทย ทวีมีชัย ชโย
บทสวดมนตlบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พระผู)มีพระภาคเจ)า, เป=นพระอรหันตi ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขiสิ้นเชิง ตรัสรู)ชอบได)โดย
พระองคiเอง ;
พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
ข)าพเจ)าอภิวาทพระผู)มีพระภาคเจ)า, ผู)รู) ผู)ตื่น ผู)เบิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรมเป=นธรรมที่พระผู)มีพระภาคเจ)า, ตรัสไว)ดีแล)ว ;
ธัมมัง นะนัสสามิ.
ข)าพเจ)านมัสการพระธรรม. (กราบ)
สุปะฏิปNนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆiสาวกของพระผู)มีพระภาคเจ)า, ปฏิบัติดีแล)ว ;
สังฆัง นะมามิ.
ข)าพเจ)านอบน)อมพระสงฆi. (กราบ)
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บทแผ3เมตตา
สัพเพ สัตตา : สัตวiทั้งหลายทั้งปวง ที่เป=นเพื่อนทุกขi เกิด แกM เจ็บ ตาย ด)วยกันทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ : จงเป=นสุขเป=นสุขเถิด อยMาได)มีเวรแกMกันและกันเลย
อัพพะยาปNชฌา โหนตุ : จงเป=นสุขเป=นสุขเถิด อยMาได)เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ : จงเป=นสุขเป=นสุขเถิด อยMาได)มีความทุกขiกายทุกขiใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ : จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให)พ)นจากทุกขiภัยทั้งสิ้นเทอญ
คำปฏิญาณอิสลาม
"อัชฮาดุ อัลลาอิลาฮาอินลัลลอฮ. วาอัชฮาดุอันนามุฮัมมาดัรรอซูลุลลอฮ."
"ข)าขอปฏิญาณตนวMาไมMมีพระเจ)าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ และแท)จริงนบีมุฮัมหมัดเป=นศาสนทูตของ
พระองคi"
ค3านิยม 12 ประการ
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยi
สองซื่อสัตยi เสียสละ อดทนได)
สามกตัญªู พMอแมM สุดหัวใจ
สี่มุMงใฝ] เลMาเรียน เพียรวิชา
ห)ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไมMขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู) อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก)าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไมMขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได)
สิบเอ็ดต)อง เข็มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร) คิดอะไร ให)สMวนรวม
เพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ4าอยู3หัว รัชกาลที่ 10
ข)าวรพุทธเจ)า
นบพระภูมิบาล
เอกบรมจักริน
พระยศยิ่งยง
ผลพระคุณ ธ รักษา
ขอบันดาล
จงสฤษดิ์
ดุจจะถวายชัย ชโย!

เอามโนและศิรกราน
บุญญะดิเรก
พระสยามินทรi
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ปวงประชาเป=นศุขสานตi
ธประสงคiใด
ดังหวังวรหฤทัย
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คำปฏิญาณตนของนักเรียน
เราคนไทย ใจกตัญªู รู)คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยi
เรานักเรียนจักต)องประพฤติตนให)อยูMในระเบียบวินัยของโรงเรียน
มีความซื่อสัตยiตMอตนเองและผู)อื่น
เรานักเรียนจะต)องไมMทำตน ให)เป=นที่เดือดร)อนแกMตนเองและผู)อื่น
เพลงสดุดีจอมราชา
*ถวายบังคมจอมราชา
พระบุญญาเกริกฟtาไกล
ธ ทรงเป=นรMมโพธิ์รMมไทร
ศูนยiรวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรองคiราชินี
คูMบารมีองคiราชัน
ขอพระองคiทรงเกษมสำราญ
งามตระการเคียงขัตติยะไทย
อุMนไอจากฟtาเรืองรอง
แสงทองสMองมา ไพรMฟtาตMางสดใส
มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท)พระภูวไนย ถวายใจสดุดี
(ซ้ำ*)
เพลงมารlชประจำโรงเรียนทับปุดวิทยา
อันเยาวชนไทยใจซึ้ง...ศรัทธา
ตMางรMวมชีวาสรรอนันตiความดี
ชื่อเสียงเรา ท.ป.ว. ทั่วธานี
รักธงสี ชมพู - ฟtา สงMาไกล
การศึกษาเรานี่หนามาเป=นเลิศ
สิ่งประเสริฐ ประพฤติหมายทั้งกายใจ
(ช) เรารMวม (ญ) เรารMวม
(พร)อม) รMวมแรงรMวมใจ รMวมแรงรMวมใจ
(ช) เรารMวม (ญ) เรารMวม
(พร)อม) รMวมแรงรMวมใจ รMวมแรงรMวมใจ
รMวมกัน…. รMวมกัน….รMวมกัน.....
สร)างสรรคiวินัย หัวใจทับปุดวิทยา
ทับปุดวิทยามาสมาน...ไมตรี
เป=นน)องพี่สามัคคีกัน
อีกวินัยชMางดีมิเทียมทัน
ดวงใจนั้นมั่นคงทะนงตน
ทุกสถาบันศึกษาพาระยMอ
ท.ป.ว. ขอสร)างสรรคiขวัญประชา
(ช) เราชMวย (ญ) เราชMวย
(พร)อม) ชMวยพัฒนา ชMวยพัฒนา
(ช) เราชMวย (ญ) เราชMวย
(พร)อม) ชMวยพัฒนา ชMวยพัฒนา
ฝ]าฟLน... ฝ]าฟLน... ฝ]าฟLน... ชMวยกันพัฒนา
หวังพา ชาติไทยเจริญ ไชโย ไชโย...
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เพลง ทปว. สัมพันธl
เราทับปุดวิทยา
พร)อมกันก)าวเดินไป
มีมานะและพยายาม
เราทับปุดวิทยา
ไมMวMาเกมแขMงขัน
ด)วยความหวังและกำลังใจ
พวกเรา รู)งาน รู)คน
กระทำความดี และรักศักดิ์ศรี
เราทับปุดวิทยา
เราเลือดสีเดียวกัน
จากกันไปหัวใจคะนึง

มาเถิดหนา สัญญารMวมใจ
สูMจุดหมายปลายทางสร)างสรรคi
เจอขวากหนามสู)ไปไมMหวั่น ท.ป.ว. ท.ป.ว.
ยากจะหาใครมาเทียมทัน
หรือประชันเชิงชั้นวิชา
ก)าวตMอไปให)พัฒนา ท.ป.ว. ท.ป.ว.
อดทน เสียสละ สามัคคี
ตราบชั่วชีพนี้ เรามีอยูMเป=นนิจนิรันดรi
ชมพู-ฟtา มารMวมสัมพันธi
ตMางยึดมั่นผูกมิตรไมตรี
ให)คิดถึงแดนดินถิ่นนี่ ท.ป.ว. ท.ป.ว.

(ซ้ำต)น........ จนจบ )
………………………………………………………………………………………
ดาวนiโหลดได)ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2SPTfsN2YwQ

