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ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

ว่าด้วยความประพฤติของนกัเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เห็นสมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน     
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการควบคุมให้
นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย และรู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเอง เป็น
ผู้น า และผู้ตามท่ีดีในสังคม มีศีลธรรม อันดีงาม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักการด าเนิน
ชีวิต ตามวิถีทางประชาธิปไตย เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ของตนเอง 
และผู้อื่น เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นนักเรียน โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติ
นักเรียนให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 

หมวด 1  
บททั่วไป 

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
พุทธศักราช 2564” 

ข้อ 2  ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ระเบียบน้ีใช้ส าหรับนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
ข้อ 4  นักเรียน หมายความว่า “นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน” 
ข้อ 5  คร ูหมายความว่า “ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน” 
ข้อ 6  ฝ่ายบริหาร หมายความว่า “ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน” 
ข้อ 7  ผู้ปกครอง หมายความว่า “บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดู หรือ

อาศัยอยู่ด้วย หรือผู้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ปกครอง ณ วันมอบตัวนักเรียน” 
ข้อ 8  งานกิจการนักเรียน หมายความว่า “กลุ่มงานตามโครงสร้างสายงานการปฏิบัติราชการของ

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ท่ีท าหน้าท่ีปกครอง ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน” 

ข้อ 9  ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
ข้อ 10  ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีและให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
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หมวด 2 
การแต่งกายและทรงผมนกัเรียน 

ข้อ 11  เครื่องแบบนักเรียนชาย 
 11.1 เสื้อ 
  1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  เป็ น เสื้ อ เ ช้ิ ต  สี ข า ว เกลี้ ย ง  ไม่ บา งจนเกิ น ไป  ผ่ า อกตลอด  มี ส าบ ท่ีอก เสื้ อ                      
กว้าง 3 เซนติเมตร กระดุมขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร จ านวน 5 เม็ด 
แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า ไม่มีฝา ติดแนบราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 – 12 
เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ด้านหลังไม่มีจีบ บริเวณอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนม ปักอักษร 
ท.ภ.ท. และช่ือ – นามสกุล ด้วยด้าย หรือไหมสีน้ าเงินเข้ม ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด และบริเวณปก
เสื้อด้านซ้าย ปักจุดกลม ขนาดพอประมาณ ด้วยด้าย หรือไหมสี  น้ าเงินเข้ม จ านวน 1, 2 และ 3 จุด 
ตามล าดับช้ันเรียน ในแนวนอนขนานกับขอบปกเสื้อ 
  2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  เป็นเสื้อเช้ิต สีขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด มีสาบท่ีอกเสื้อ กว้าง 3 
เซนติเมตร กระดุมขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร จ านวน 5 เม็ด แขนสั้น
เพียงข้อศอก มีกระเป๋า ไม่มีฝา ติดแนบราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 – 12 เซนติเมตร ยาว 
10 – 15 เซนติเมตร ด้านหลังไม่มีจีบ บริเวณอกเสื้อด้านขวาเหนือราวนม ปักอักษรย่อ ท.ภ.ท. และ    
ช่ือ – นามสกุล ด้วยด้าย หรือไหมสีน้ าเงินเข้ม ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ประดับเข็มตราสัญลักษณ์
โรงเรียน บริเวณเหนืออักษรย่อ ท.ภ.ท. และบริเวณปกเสื้อด้านซ้าย ปักจุดกลม ขนาดพอประมาณ ด้วย
ด้าย หรือไหมสีน้ าเงินเข้ม จ านวน 1, 2 และ 3 จุด ตามล าดับช้ันเรียน ในแนวนอนขนานกับขอบปกเสื้อ 
 11.2 กางเกง 
  เป็นกางเกงขาสั้น ผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์จ สีด า ความยาวของกางเกงสูงจากกลางสะบ้าหัว
เข่า 6 – 8 เซนติเมตร ส่วนกว้างของกางเกงห่างจากขา 5 – 7 เซนติเมตร ตามขนาดของขาปลายกางเกง
พับเข้าข้างในกว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า โดยวิธีติดซิบซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ
ข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบลักษณะเป็นจีบออกข้างละ 2 จีบมีหูกางเกง



 

ส าหรับสอดเข็มขัด 6 – 7 หู ชนิดหูเด่ียว เป็นผ้าและสีชนิดเดียวกับกางเกง ระยะห่างระหว่างหูเท่ากัน 
เมื่อสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
 11.3 เข็มขัด  
  ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย หัวทองเหลือ รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน 
  
 11.4 รองเท้า-ถุงเท้า  
  ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าท้ังหมด ชนิดผูกเชือก มีรูร้อยเชือก 5 – 7 รู รองเท้าต้องผูกเชือก
ให้เรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าเหยียบส้น สวมถุงเท้าเป็นถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา สีขาว ไม่มีสัญลักษณ์หรือ
ลวดลายใด ๆ หรือถุงเท้าลูกฟูกพื้นด า ไม่พับหรือม้วนถุงเท้า เมื่อสวมใส่กับรองเท้า ความยาวจะต้อง
เหนือตาตุ่มไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 
 11.5 เครื่องแบบลูกเสือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ใช้เครื่องแบบลูกเสือสีกากีท้ังเสื้อและกางเกง หมวกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทรงอ่อนสีแดง 
หรือสีเลือดหมู รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ถุงเท้ายาวสีกากีพับใต้เข่าเล็กน้อย เห็นคาเตอร์พอสวยงาม ใช้ผ้า
ผูกคอลูกเสือจังหวัดกรุงเทพมหานคร วอกเกิ้ลเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์ลูกเสือและใส่
เข็มขัดลูกเสือสีน้ าตาล ยกเว้นผู้ท่ีผ่านการอบรมลูกเสือพิเศษอื่น ๆ สามารถแต่งชุดลูกเสือพิเศษได้ 
 11.6 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน ให้แต่งเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหารตามแบบท่ีหน่วยบัญชาการก าลังส ารองเป็นผู้ก าหนด 

ข้อ 12  เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
 12.1 เสื้อ 
  1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  เป็นเสื้อแบบคอพับในตัว พอให้สวมศีรษะได้ สีขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป สาบตลบ
ข้างใน ส่วนบนสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บเข้าข้างใน มีปกขนาด 10 เซนติเมตร ใช้ผ้าสอง
ช้ันเย็บแบบเข้าถ้ า ตัดตัวตรงไม่เข้ารูป แขนยาวเพียงศอก ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย ตลบด้วยผ้า 2 ช้ัน 
กว้าง 1 เซนติเมตร ความยาวของเสื้อ มีระยะเหนือข้อมือประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร เมื่อยืนตรง 
ชายเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ริมขอบด้านล่างขวาติดกระเป๋า ขนาดกว้าง         5 – 9 
เซนติเมตร ยาว 7 – 10 เซนติเมตร ตามส่วนของขนาดเสื้อ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน 2 
เซนติเมตร ผูกคอด้วยผ้าชายสามเหลี่ยม (คอซอง) กว้างต้ังแต่ 10 – 16 เซนติเมตร ยาวต้ังแต่ 80 – 100 
เซนติเมตร ด้วยเงื่อนกะลาสี บริเวณอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อ ท.ภ.ท. และช่ือ – นามสกุล ด้วยด้าย 
หรือไหมสีน้ าเงินเข้ม ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด และบริเวณปกเสื้อด้านซ้าย ปักจุดกลม ขนาด
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พอประมาณ ด้วยด้าย หรือไหมสีน้ าเงินเข้ม จ านวน 1, 2 และ 3 จุด ตามล าดับช้ันเรียน ในแนวนอน
ขนานกับขอบปกเสื้อ มีเสื้อกล้ามสีขาวสวมทับเสื้อช้ันในไว้อีกช้ันหน่ึง 
  2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  เป็นเสื้อเช้ิตคอต้ัง สีขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด ตัดตัวตรงไม่เข้ารูป ไม่มี
สาบท่ีด้านหน้า กระดุมขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นเพียงข้อศอก 
และจีบรัดท่ีปลายแขน ขอบแขนกว้าง 3 เซนติเมตร ไม่มีกระเป๋า ด้านหลังไม่มีจีบ บริเวณอกเสื้อด้านขวา 
ปักอักษร ท.ภ.ท. และช่ือ – นามสกุล ด้วยด้าย หรือไหมสีน้ าเงินเข้ม ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ประดับ
เข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณเหนืออักษรย่อ ท.ภ.ท. และบริเวณปกเสื้อด้านซ้าย ปักจุดกลม ขนาด
พอประมาณ ด้วยด้าย หรือไหมสีน้ าเงินเข้ม จ านวน 1, 2 และ 3 จุด ตามล าดับช้ันเรียน ในแนวนอน
ขนานกับขอบปกเสื้อ เวลาสวมใส่สวมทับชายเสื้อไว้ท่ีขอบกระโปรงและให้เห็นเข็มขัด มีเสื้อกล้ามสีขาว
สวมทับเสื้อช้ันในไว้อีกช้ันหน่ึง 
 12.2 กระโปรง 
  ใช้ผ้าโทเรสีกรมท่า เน้ือเรียบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและหลัง พับจีบ ข้างละ 3 จีบ ความ
ลึกของจีบ 2.5 – 3 เซนติเมตร หันจีบออกด้านนอก เย็บทับบนจีบวัดจาก ใต้ขอบเอวกระโปรง  7 – 8 
เซนติเมตร กระโปรงท่ีสั่งตัดหรือซื้อมาใส่ต้องมีความยาวคลุมเข่า ไม่เห็นข้อพับ โดยขอบเอวอยู่ไม่ต่ ากว่า
สะดือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อสวมใส่ให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 
 12.3 เข็มขัด 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มขัดหนังสีด า กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร   ไม่
มีลวดลาย หัวกลัด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน มีหนังสีด าหุ้มใช้คาดทับกระโปรง 
 12.4 รองเท้า-ถุงเท้า  
  เป็นรองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น หัวมน มีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย สวมถุงเท้าสีขาวล้วน 
ไม่มีลวดลาย หรือถุงเท้าพื้นสีด าก็ได้ มีความยาวสามารถพับขอบได้สองรอบและอยู่เหนือตาตุ่ม 4 - 6 
เซนติเมตร (ห้ามม้วน) 
 12.5 เครื่องแบบเนตรนารีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ชุดเนตรนาร ีสีเขียว มีเสื้อเช้ิตแขนสั้นและกระโปรงคลุมเข่า หมวกมีปีก สีเดียวกับชุด  มี
ตราเครื่องหมายเนตรนารีติดอยู่ด้านหน้าหมวก ผ้าผูกคอเป็นแบบเดียวกับของเครื่องแบบลูกเสือ      
วอกเกิ้ลเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี เข็มขัดเป็นหนังสีด าหัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะ
ทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี รองเท้าและถุงเท้าเป็นตามแบบเครื่องแบบนักเรียน 
 12.6 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน ให้แต่งเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหารตามแบบท่ีหน่วยบัญชาการก าลังส ารองเป็นผู้ก าหนด 



 

ข้อ 13  เครื่องแบบพลศึกษา 
 13.1  เป็นเสื้อแบบคอโปโล สีเขียว ตามท่ีโรงเรียนก าหนดแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย         

มีกระเป๋าติดแนวราวนมด้านซ้าย ขนาดกว้าง 8-10 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของ
เสื้อท่ีกระเป๋าต้องปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน ด้านขวาเหนือราวนม ให้ปักช่ือ-นามสกุล 
ด้วยด้าย หรือไหมสีขาว บริเวณปกเสื้อด้านขวา ปักจุดกลม ขนาดพอประมาณ ด้วยด้าย 
หรือไหมสีขาว จ านวน 1, 2 และ 3 จุด ตามล าดับช้ันเรียน 

 13.2 กางเกง  
  ให้ใช้กางเกงวอร์ม สีด า ขลิบแถบสีเขียวตามความยาวของกางเกงท้ัง 2 ข้าง เอวรัด 
 13.3 รองเท้า-ถุงเท้า  
  นักเรียนชาย ให้สวมรองเท้าผ้าใบสีด า ส่วนนักเรียนหญิงให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว    

และสวมถุงเท้าตามเครื่องแบบนักเรียน 
 แนวปฏิบัติ 
 1.  ในวันท่ีมีช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษา อนุญาตให้สวมชุดพลศึกษามาจากบ้านได้ และสวมชุด

พลศึกษาเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ได้ ในวันน้ัน 
 2.  นักเรียนชายท่ีเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน (นักศึกษาวิชาทหาร) ให้แต่งชุดฝึกมาจากบ้าน 

และน าชุดพลศึกษามาเปลี่ยน ในช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษา 
 3.  ในวันท่ีไม่มีช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษาห้ามนักเรียนสวมชุดพลศึกษามาโรงเรียน และห้าม

นักเรียนสวมชุดพลศึกษา ร่วมกับกางเกงนักเรียนหรือกระโปรงนักเรียน หรือสวมเสื้อ
นักเรียนร่วมกับกางเกงพลศึกษา ในช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษา หรือวันปกติโดยเด็ดขาด เว้น
แต่ได้รับอนุญาต 

 
ข้อ 14  ทรงผมของนักเรียน 
 14.1 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังน้ี 

1)  นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังไม่เลย
ตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 

2)  นักเรียนหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีผมสั้นต้องยาวไม่เกินปกเสื้อด้านบน 
และมีความยาวเสมอกันตามแนวคอเสื้อ กรณีผมยาวให้รวบ หรือถักเปียได้ โดยมี
ลักษณะเป็นเปียเดียวหรือเปียคู่ และติดโบของโรงเรียนให้เรียบร้อย 

 14.2  นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนดังน้ี 
  1) ดัดผม 
  2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
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  3) ไว้หนวดหรือเครา 
  4) การกระท าอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม

เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือลวดลาย 
 14.3  ความในข้อ 14.1 และข้อ 14.2 มิให้น ามาใช้บังคับแก่นักเรียนท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นใน

การปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาให้ฝ่าย
บริหารเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 

ข้อ 15  กระเป๋านักเรียน 
 ใช้กระเป๋าเป้ใส่หนังสือท่ีโรงเรียนจัดท าข้ึนเท่าน้ัน ท้ังน้ีไม่อนุญาตให้ใช้กระเป๋านักเรียนราคา
แพงและน ากระเป๋าอื่น ๆ ท่ีขัดกับระเบียบน้ีมาใช้อย่างเด็ดขาด โรงเรียนจะยึดกระเป๋าท่ีผิดระเบียบ เก็บ
ไว ้และคืนให้กับผู้ปกครองเท่าน้ัน 

ข้อ 16  ข้อห้ามส าหรับการแต่งกายนักเรียน 
 16.1  ห้ามไว้หนวดเครา หรือดัดผม ท าสีผม หรือการท าอื่นใดท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น

นักเรียน 
 16.2  ห้ามเขียนค้ิว เขียนตา หรือทาปาก ทาเล็บ และห้ามไว้เล็บยาว โดยเด็ดขาด 
 16.3  ห้ามใช้เครื่องประดับใด ๆ ยกเว้น นาฬิกาข้อมือ และให้ใช้สายนาฬิกาท่ีสุภาพและไม่

ควรมีราคาแพง หากใช้เครื่องประดับอื่น งานกิจการนักเรียนจะยึดเอาไว้ และต้องน า
ผู้ปกครองมารับเท่าน้ันจึงจะรับคืนได้ 

 16.4  นักเรียนท่ีแต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบน้ัน ๆ ให้ถูกต้องในวันท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชา
ทหารเท่าน้ัน 

 16.5  นักเรียนท่ีมาติดต่อราชการกับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นวันเปิดท าการ หรือวันหยุดราชการ
ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดพละของโรงเรียนให้เรียบร้อย ถ้าแต่งกายชุดอื่น ๆ 
โรงเรียนจะไม่ด าเนินการใด ๆ ให้แก่นักเรียนท้ังสิ้น 

 
 

หมวด 3 
การปฏิบตัิตนในโรงเรียน 

ครูทุกคนในโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแล พัฒนา ตักเตือน อบรมสั่งสอน และช้ีแนะนักเรียนให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียนโดยเคร่งครัด ดังน้ี 
ข้อ 17 การมาโรงเรียน 



 

 17.1 นักเรียนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น. และวัดอุณหภูมิ ล้างมือ เว้นระยะห่าง
ทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยและสแกนใบหน้าลงช่ือเข้าโรงเรียนผ่านระบบ  
Student  Care ทุกครั้ง 

 17.2 นักเรียนท่ีเข้าประตูโรงเรียนหลังจากเวลา 07.50 น. หรือ ในขณะท่ีก าลังประกอบ
กิจกรรมหน้าเสาธง กรณีน้ี “ไม่ถือว่าสาย” แต่จะถูกกักตัวไว้บริเวณลานหน้าสนาม
ฟุตบอลเพื่อประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง  

 17.3 นักเรียนท่ีเข้าประตูโรงเรียนหลังจากเสียงสัญญาณครั้งท่ี 1 เวลา 08.15 น. ให้ถือว่า 
“สาย” ในทุกกรณี  

 17.4  การลงโทษนักเรียนท่ีมาสาย ครั้งแรกให้ท าการว่ากล่าวตักเตือนถึงข้ันท าโทษตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งท่ี 2 ข้ึนไปด าเนินการตัดคะแนนความประพฤติตาม
ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน   โรงเรียน
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พุทธศักราช 2564 

 17.5 กรณีนักเรียนมีเหตุจ าเป็นต้องมาสาย  
 1)  กรณีนักเรียนมีเหตุจ าเป็นต้องมาสายเป็นครั้งคราว ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์ม 

บค.นร.02 โดยให้ครูท่ีปรึกษา และผู้ปกครองลงลายมือช่ือ แล้วยื่นต่องานกิจการ
นักเรียน เพื่อยกเว้นการตัดคะแนนความประพฤติ 

 2)  กรณีนักเรียนมีเหตุจ าเป็นต้องมาสายเป็นประจ า ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์ม 
บค.นร.14 โดยให้ครูท่ีปรึกษา และผู้ปกครองลงลายมือช่ือ แล้วยื่นต่องานกิจการ
นักเรียน เพื่อยกเว้นการตัดคะแนนความประพฤติ 

 17.6  นักเรียนท่ีใช้รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ เมื่อมาถึงประตูโรงเรียน ให้ลง
จากรถเพื่อท าความเคารพตามข้อ  19 ดับเครื่องยนต์และเข็นรถจักรยานหรือ
รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ อย่างเป็นระเบียบ เมื่อถึงเวลาเลิก
เรียนเข็นรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์จนกว่าจะพ้นประตูโรงเรียนไปแล้ว  จึงจะใช้
ยานพาหนะได้ ไม่อนุญาตให้นักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน 

 17.7  นักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องปฏิบัติดังน้ี   
 1)  นักเรียนต้องมีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบก  หาก

นักเรียนท่ีไม่มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ ห้ามน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
โดยเด็ดขาด 

 2)  นักเรียนจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  
 3)  รถจักรยานยนต์ ต้องอยู่ในสภาพถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

ก าหนด 
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 17.8  ยานพาหนะท่ีได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน จะต้องติด      
สติกเกอร์ท่ีทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ 

ข้อ 18  การเคารพธงชาติ 
 18.1 เมื่อได้ยินสัญญาณเพลงประจ าโรงเรียน เวลา 07.40 น. ให้นักเรียนและครูมาพร้อมกันท่ี

หน้าเสาธงตามสถานท่ีท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ เพื่อร่วมกันเคารพธงชาติ เมื่อเพลงประจ า
โรงเรียนจบลง ให้ทุกห้องเรียน ทุกระดับช้ัน จัดแถวให้เรียบร้อย อยู่ในความสงบ 
คณะกรรมการนักเรียนสั่ง “เตรียมตัวเคารพธงชาติ ธงข้ึน ตรง” 

 18.2 ขณะเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา ครูและนักเรียนทุกคนยืนตรง และร่วมกันร้องเพลงชาติ
พร้อมกัน  

 18.3  เมื่อธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาแล้ว คณะกรรมการนักเรียนน าสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค า
ปฏิญาณตน หลังจากน้ัน ครูเวรประจ าวันอาจอบรม แนะน า แจ้งข่าวสาร กิจกรรมจาก
กลุ่มสาระ หรือกิจกรรมจากฝ่ายงานต่าง ๆ แล้วจึงสั่งแยกแถวเข้าช้ันเรียน ในกรณีวันท่ี
มีฝนตก หรือมีกิจกรรมอื่นใด โรงเรียนจะแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าแถวเป็นครั้งคราว
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 19 การเคารพครู 
 ภายในบริเวณโรงเรียน 
 19.1 บริเวณหน้าประตูโรงเรียน ช่วงเวลามาโรงเรียนและช่วงเวลากลับบ้าน  

  -  นักเรียนหยุดยืนไหว้พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน ไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์      
รัชกาลท่ี 5 และท าความเคารพครูเวรประจ าบริเวณหน้าประตูโรงเรียน   

  -  กรณีนักเรียนน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน จะต้องจอดรถเพื่อแสดงความเคารพ
ก่อน แล้วปฏิบัติตามข้อ 17.6  

  -  กรณีผู้ปกครองท่ีน ายานพาหนะมาส่งนักเรียนให้จอดส่งนักเรียนบริเวณแนวถนน
บริเวณองค์พระหน้าประตูโรงเรียนเท่าน้ัน เว้นแต่ในกรณีวันท่ีฝนตกผู้ปกครอง
สามารถส่งนักเรียนได้ท่ีบริเวณแนวถนนหน้าอาคาร 3 

 19.2 นักเรียนไหว้และกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ปกครอง  ครูหรือผู้ ขับรถรับ-ส่ง         
จากบริเวณปากทางเข้าโรงเรียนทุกครั้ง 

 19.3 เมื่อพบครูบริเวณถนนหรือทางเดินนอกอาคาร สวนทางกับครู หรือครูเดินผ่านให้
นักเรียนยืนตรงโค้งค านับ หรือไหว ้หากถือสัมภาระให้ยืนตรง 

 19.4 เมื่อพบครูบริเวณต่าง ๆ เช่น ระเบียงหรือบันได ถ้านักเรียนน่ังอยู่บริเวณระเบียงเมื่อครู
เดินผ่านให้นักเรียนยืนตรง โค้งค านับ หรือไหว ้หากเดินสวนกับครูบริเวณบันไดให้ก้มตัว



 

เล็กน้อย หากครูน่ังอยู่ท่ีระเบียง เมื่อนักเรียนเดินผ่านให้ก้มตัวลงเล็กน้อยจนผ่านครูแล้ว
จึงเดินตามปกติ 

 19.5 เมื่อเดินพูดกับครูหรือเดินตามหลัง ต้องไม่เดินข้ึนมาเสมอครูและไม่ควรเดินแซง        ถ้า
ต้องเดินแซงต้องก้มตัวเล็กน้อยตามมารยาทท่ีดีของไทย 

 19.6 เมื่อเดินผ่านพระพุทธรูป หรือศาลพระภูมิ ให้นักเรียนชายหรือหญิงหยุดยืนตรง       
แล้วประนมมือไหว้ แล้วจึงเดินผ่านไปตามปกติ ยกเว้นผู้ท่ีนับถือศาสนาอื่นให้เดินผ่าน
โดยอาการส ารวม 

 19.7 ในกรณีท่ีพบบุคคลอื่นท่ีมาติดต่อหรือเยี่ยมชมโรงเรียน ให้ท าความเคารพเช่นเดียวกับ
การท าความเคารพครู สอบถามและให้ความช่วยเหลือด้วยกิริยามารยาทท่ีสุภาพ 

 19.8 นักเรียนท่ีแต่งเครื่องแบบอื่น ๆ ท่ีมิใช่เครื่องแบบนักเรียน เช่นเครื่องแบบลูกเสือ –   
เนตรนารีให้ท าความเคารพตามระเบียบของเครื่องแบบน้ัน 

 19.9 การท าความเคารพนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อนักเรียนพบครูให้ประนมมือไหว้แล้วกล่าว
ค าว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” ตามธรรมเนียมของคนไทย 

 19.10 โอกาสท่ีไม่ต้องแสดงความเคารพ  
  - ขณะอยู่ในแถว หรือเดินแถว  
  - ขณะถือสัมภาระพะรุงพะรัง 
  - ขณะท างานเร่งด่วน 

  - ขณะรับประทานอาหารอยู่ในโรงอาหาร หรือในหอประชุมท่ีมีการประชุม ในห้องสมุด 
เป็นต้น  

  - ขณะท่ีนักเรียนก าลังคุยกับผู้อาวุโสกว่า หรือมีต าแหน่งท่ีสูงกว่าผู้ท่ีนักเรียนต้อง       
ท าความเคารพ 

ข้อ 20  ข้อปฏิบัติต้ังแต่โรงเรียนเข้า – โรงเรียนเลิก 
 20.1 นักเรียนทุกคนต้องไม่หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง 
 20.2 นักเรียนต้องเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การเข้าห้องเรียนหลังจากการเริ่มท าการเรียนการ

สอนไปแล้ว 10 นาที โดยไม่มีเหตุจ าเป็น ให้ถือว่าขาดเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ 
 20.3 นักเรียนต้องสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่หลบหนีการเรียน 
 20.4  นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและมีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 
 20.5  นักเรียนต้องมีความสามัคคี กลมเกลียว ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่ว่ากรณีใด ๆ นักเรียน

ต้องช่วยกันรักษาช่ือเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน และร่วมกันสร้างช่ือเสียงในทางท่ีดีมา
สู่โรงเรียน 
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 20.6 ห้ามนักเรียนน าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน เว้นแต่บุคคลน้ันจะมาติดต่อราชการ
กับหน่วยงานของโรงเรียน 

 20.7 นักเรียนต้องเป็นผู้มีน้ าใจช่วยเหลือ เผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่น และไม่เห็นแก่ตัว  
 20.8  ห้ามนักเรียนลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษข้ันร้ายแรง

หากนักเรียนคนใดแสดงพฤติกรรมดังกล่าว จะเชิญผู้ปกครองมารับทราบและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 20.9 ห้ามสูบบุหรี ่เสพยาเสพติด และของมึนเมาทุกชนิด  
 20.10 ห้ามพกพา ครอบครอง ซ่อนเร้น สูบบุหรี ่เสพยาเสพติด ของมึนเมา และอุปกรณ์ในการ

เสพทุกชนิด 
 20.11 ห้ามนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอยู่ในท่ีลับตาคนสองต่อสอง หรือแสดงพฤติกรรม

ในทางชู้สาว 
 20.12 ห้ามพกอาวุธหรืออุปกรณ์ใด ๆ ท่ีดัดแปลงหรือเจตนาใช้เป็นอาวุธทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
 20.13 ห้ามน าปมด้อยของผู้อื่นมาล้อเลียน จนท าให้เกิดความไม่สบายใจต่อผู้ท่ีถูกล้อเลียนโดย

เด็ดขาด 
 20.14 ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดจาหยาบคาย หรือกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่

ผู้อื่น 
 20.15 นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนโต๊ะเรียน เก้าอี้ 

ผนังอาคาร ประตู หน้าต่าง และท่ีอื่น ๆ อันน ามาสู่ความเสียหายของทรัพย์สินของ
โรงเรียน 

 20.16 นักเรียนไม่น าของมีค่าและไม่น าเงินจ านวนมากเกินความจ าเป็นมาโรงเรียน 

ข้อ 21 การกลับบ้าน  
 21.1 หลังเลิกเรียน นักเรียนต้องลงจากอาคารเรียน ยกเว้นห้องสมุด และนักเรียนจะอยู่

ภายในบริเวณโรงเรียนได้ไม่เกิน 17.00 น. ยกเว้นผู้มีกิจกรรมพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยครูผู้รับผิดชอบในกิจกรรมน้ันต้องแจ้งให้ครูเวรทราบเมื่อเลิกเรียนแล้ว กรณีต้องท า
กิจกรรม ในวันหยุดราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง งานกิจการนักเรียน 
หรือโรงเรียน โดยแจ้งขออนุญาตให้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะประกอบกิจกรรมน้ัน ๆ 
ได้ ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด ถ้ามีกิจกรรมท่ีพิเศษหรือจ าเป็น โรงเรียน
จะพิจารณาเป็นครั้งคราวแล้วแต่กรณี 

 21.2 เมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้ว นักเรียนต้องกลับบ้านทันที และไม่เท่ียวเตร่กลางคืน 
 21.3 นักเรียนไม่เท่ียวเร่รอนอยู่ในท่ีสาธารณะ โรงภาพยนตร์ ลานสเก็ต ร้านเกม รวมถึง

สถานท่ีอื่นใดท่ีไม่เหมาะสม 



 

 21.4 นักเรียนต้องไม่มั่วสุม ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
 21.5 นักเรียนต้องไม่แสดงกิริยา อาการ วาจา หรือการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีไม่สุภาพ 
 21.6 นักเรียนต้องไม่เล่นการพนันหรือการละเล่นอื่นใด ท่ีต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน 
 21.7 นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี ่เสพยาเสพติด ด่ืมสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด 
 21.8 นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนในท านองชู้สาว 
 21.9 นักเรียนต้องไม่มีวัตถุระเบิด อาวุธ และสิ่งเทียมอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อใช้ในการ 

ประทุษร้ายผู้อื่น 
 21.10 นักเรียนพึงประพฤติตนเป็นสุภาพชน และช่วยเหลือผู้ท่ีอ่อนแอกว่าด้วยความเต็มใจ 

ข้อ 22 ข้อปฏิบัติระหว่างเพื่อนนักเรียน 
 22.1 แสดงความเป็นผู้มีน้ าใจกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ท้ังนักเรียนร่วมโรงเรียนและต่าง

โรงเรียน  
 22.2  นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกัน ยึดความสามัคคีเป็นหลัก และปฏิบัติต่อกันอย่างสันติวิธี ไม่

ก่อการทะเลาะวิวาท ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
 22.3  ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
 22.4  แนะน า ช้ีแจงเพื่อนท่ีหลงผิด ให้ปฏิบัติตนในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 22.5  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนและรุ่นน้อง 

ข้อ 23 การเล่นภายในโรงเรียน 
 23.1 ห้ามวิ่งเล่นบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียน ไม่เคาะโต๊ะ ไม่ท าเสียงอึกทึกในห้องเรียน

หรือบนอาคารเรียน 
 23.2 ไม่ใช้ห้องเรียนหรืออาคารเรียนเป็นสถานท่ีเล่นกีฬา 
 23.3 การเล่นกีฬาทุกประเภทต้องเล่นในสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้ 
 23.4 การเล่นกีฬาต้องไม่มีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น 
 23.5 ห้ามเล่นการพนันหรือการพนันออนไลน์ทุกชนิด 

ข้อ 24 การใช้อาคารเรียน 
 24.1 ถอดรองเท้าก่อนข้ึนอาคารเรียน และวางไว้บนช้ันท่ีจัดเตรียมไว้ หรือวางเรียงไว้หน้า

ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ 
 24.2 การเดินข้ึนหรือลง อาคารเรียน ให้เดินชิดขวาตลอด 
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 24.3 ก่อนเรียนต้องจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้เป็นระเบียบ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนให้
พร้อมใช้งาน และเมื่อเรียนเสร็จแล้วให้ส ารวจความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนออกจากห้อง 
รวมท้ังปิดไฟ พัดลม ประตู หน้าต่าง และเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

 24.4 ห้ามโยกเก้าอี้หรือโต๊ะเรียน และห้ามขีดเขียนบนโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยวัสดุใด ๆ 
 24.5 ห้ามข้ึนน่ังบนโต๊ะเรียน เดินบนเก้าอี้หรือโต๊ะเรียน 
 24.6 ห้ามขีดเขียนตามผนังอาคาร ตลอดจนผนังห้องน้ า 
 24.7 ห้ามน าอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิด ข้ึนอาคารเรียนและห้องเรียน 

ข้อ 25 การใช้โรงอาหาร 
 25.1 นักเรียนต้องใช้โรงอาหารตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด 
 25.2 การซื้ออาหารทุกชนิดให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบ เว้นระยะห่างทางสังคม รับประทาน

อาหารในสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องน าภาชนะไปใส่
ไว้ในท่ีรองรับภาชนะหรือวางไว้ในท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

 25.3 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณโรงอาหาร ไม่ท้ิงเศษอาหารไว้บนโต๊ะ
หรือท้ิงลงพื้นต้องน าไปท้ิงท่ีถังขยะหรือวางไว้ในท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

 25.4   เพื่อป้องกันโรคติดต่อ นักเรียนควรมีแก้วน้ า ขวดน้ า หรือกระติกน้ าส่วนตัวส าหรับด่ืมน้ า 
 25.5 นักเรียนต้องรับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและเว้น

ระยะห่างทางสังคมตามท่ีทางโรงเรียนจัดไว้ 
 25.6  ใช้น้ าด่ืมด้วยความประหยัด น้ าจากเครื่องกรองน้ า ให้ใช้ส าหรับด่ืมเท่าน้ัน  
 25.7  ให้นักเรียนรับประทานอาหารในบริเวณโรงอาหารเท่าน้ัน  
 25.8  ห้ามนักเรียนน าเครื่องด่ืมหรืออาหารทุกชนิด ยกเว้นน้ าเปล่า ออกนอกโรงอาหาร ไม่ว่า

จะเป็นเวลาเรียนหรือพักก็ตาม กรณีท่ีนักเรียนน าน้ าด่ืมหรืออาหารท่ีใส่กล่องใส่อาหาร
สว่นตัวแบบใช้ซ้ ามาเอง ให้น าไปรับประทานในโรงอาหาร  

 25.9 ห้ามนักเรียนซื้อเครื่องด่ืม หรืออาหารในเวลาเรียนโดยเด็ดขาด จะซื้อได้ในเวลาเช้าก่อน
สัญญาณเข้าแถวเคารพธงชาติ พักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน นอกจากมีกิจกรรมพิเศษ 
โรงเรียนจะอนุญาตเป็นครั้งคราว 

 25.10 ในกรณีท่ีนักเรียนต้องมารับประทานอาหารเช้าท่ีโรงเรียน ต้องรับประทานให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนเพลงประจ าโรงเรียนดัง เมื่อเพลงประจ าโรงเรียนจบแล้วต้องไม่อยู่ใน
บริเวณโรงอาหาร โดยเด็ดขาด 

ข้อ 26 การใช้ห้องสุขา 
 26.1 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องสุขา โดยราดน้ าจนสะอาดทุกครั้ง  



 

 26.2 ท้ิงขยะหรือผ้าอนามัยท่ีห่อเรียบร้อยแล้ว ลงในถังขยะท่ีเตรียมไว้ ห้ามท้ิงลงในชักโครก
เด็ดขาด 

 26.3 ห้ามขีดเขียนอักษรหรือภาพใด ๆ ทุกบริเวณในห้องสุขา 
 26.4 เมื่อพบว่าอุปกรณ์ใด ๆ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งครูเวรหรือกลุ่มบริหารงานท่ัวไป

ทราบทันที 
 26.5 นักเรียนต้องปิดน้ า ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้ หากพบว่าน้ าหรือไฟเปิดท้ิงไว้ ให้ปิดให้เรียบร้อย 
 26.6 ห้ามนักเรียนเข้าไปในบริเวณห้องสุขาของเพศตรงข้ามโดยเด็ดขาด  
 26.7 ไม่ควรอยู่ในห้องสุขานานเกินความจ าเป็น 

ข้อ 27 การติดต่อกับทางโรงเรียน 
 27.1 ผู้ปกครองนักเรียนท่านใดต้องการทราบความประพฤติของนักเรียนในปกครอง สามารถ

ติดต่อกับโรงเรียนหรือโทรศัพท์ติดต่อกับครูท่ีปรึกษา 
 27.2 เมื่อโรงเรียนมีจดหมายแจ้งหรือติดต่อเชิญผู้ปกครองพบ โปรดให้ความร่วมมือกับทาง

โรงเรียน 
 27.3 ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนได้วางหลักเกณฑ์ไว้ ดังน้ี 
  - ขาดเรียน 3 วัน ติดต่อกัน จะตักเตือนเป็นครั้งแรก โดยมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครอง

รับทราบ 
  - ขาดเรียน 5 วัน ติดต่อกัน จะตักเตือนเป็นครั้งท่ี 2 โดยมีจดหมายเชิญให้ผู้ปกครองมา

พบ 
  - ขาดเรียน 7 วัน ติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ จะตักเตือนเป็น      

ครั้งท่ี 3 โดยมีจดหมายเชิญผู้ปกครอง หากไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองจะต้อง
พิจารณาแขวนลอยไว้ก่อน 

 27.4 นักเรียนท่ีมาติดต่อราชการกับโรงเรียน ท้ังเวลาเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน ต้องแต่ง
กายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยเสมอ 

ข้อ 28 การลาและการออกนอกห้องเรียนและโรงเรียน 
 28.1 ลาป่วย เมื่อนักเรียนหายป่วยและกลับมาเรียนตามปกติ ต้องยื่นใบลาตามแบบฟอร์ม 

บค.นร.01 ท่ีมีผู้ปกครองลงช่ือรับรองการลาต่อครูท่ีปรึกษาและครูประจ าวิชาในวันท่ีมา
เรียนวันแรกหลังจากหายป่วย 

 28.2 ลากิจ นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์ม บค.นร.01 ท่ีมีผู้ปกครองลงช่ือรับรองการ
ลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท่ีจะหยุดเรียน ในกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถส่งใบลาได้
ทัน เมื่อกลับมาเรียนตามปกติให้รีบส่งใบลาต่อครูท่ีปรึกษาทันที 
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 28.3 การออกนอกห้องเรียน เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกห้องเรียน ในขณะท่ี
ก าลังมีการเรียนการสอน ให้ขออนุญาตครูประจ าวิชา เมื่อได้รับอนุญาตจึงออกนอก
ห้องเรียนได้ และเมื่อเสร็จธุระแล้วต้องรีบกลับเข้าห้องเรียนตามปกติ 

ข้อ 29 การออกนอกบริเวณโรงเรียน  
 การออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนท่ีมีความจ าเป็นจะออกนอกบริเวณโรงเรียน ในระหว่าง
เวลาเรียน หรือระหว่างพักกลางวัน ให้เขียนใบการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตามแบบฟอร์ม 
บค.นร.04 ท่ีห้องงานกิจการนักเรียน และปฏิบัติตามข้ันตอนของงานกิจการนักเรียน โดยนักเรียนต้องมี
ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง หรือหากผู้ปกครองมาไม่ได้ จะต้องมีจดหมายแจ้งจากผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองลงช่ือรับรองการอนุญาตมาให้โรงเรียนทราบ  

ข้อ 30 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี/เครื่องมือสื่อสาร/เครื่องเสียงพกพา 
 30.1 โรงเรียนไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในห้องเรียน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากครู

ประจ าวิชา ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้ต้องให้ผู้ปกครองมาท าสัญญากับทางโรงเรียน
โดยตรง 

 30.2 กรณีท่ีนักเรียนท าผิดสัญญาร่วมกันเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและเครื่องเสียงแบบ
พกพา โรงเรียนจะเก็บรักษาไว้ และเชิญผู้ปกครองมารับคืน 

 30.3 ไม่เดินพูดคุยโทรศัพท์หรือฟังเครื่องเสียงพกพา ให้หยุดคุยหรือน่ังฟังในท่ีท่ีเหมาะสม 
โดยไม่รบกวนผู้อื่น 

 30.4 ห้ามชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องหนีบผม ล าโพงบลูทูธ ฯลฯ ภายใน
บริเวณโรงเรียน 

 

ข้อ 31  ห้ามน าภาชนะบรรจุอาหารประเภทกล่องโฟม กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก    ใส่
อาหารเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ยกเว้นภาชนะท่ีสามารถท าความสะอาดแล้วน ากลับมาใช้ซ้ าได้ 

ข้อ 32 ห้ามสั่ งอาหารจากภายนอก เช่น บริการ Grab Food, Food Panda, Lineman, Get,           
7-ELEVEN ฯลฯ มารับประทานบริเวณภายในโรงเรียน 

ข้อ 33 ห้ามใช้ท่ีอยู่ของโรงเรียนในการรับ-ส่ง สินค้าหรือพัสดุทุกชนิด 
 

หมวด 4 
การปฏิบตัิตนในหอ้งเรียน 



 

ข้อ 34 ในตอนเช้าเมื่อเข้าห้องเรียน ให้เวรท าความสะอาด ของแต่ละวัน ท าความสะอาดห้องเรียน 
หรือบริเวณที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย 

ข้อ 35  ขณะท่ีครูอยู่ในห้องเรียน นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแต่ละรายวิชาอย่างเคร่งครัด การลุกจากท่ีน่ัง หรือออกนอกห้องเรียนทุกครั้ง ต้องได้รับ
อนุญาตจากครูผู้สอนก่อน จึงจะออกนอกห้องเรียนได้ ไม่ส่งเสียงหรือกระท ากิจกรรมใด ๆ อัน
เป็นการรบกวนห้องเรียนข้างเคียง  

ข้อ 36 ในกรณีท่ีครูไม่อยู่ในห้องเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตนเสมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน      
ไม่ส่งเสียงดังหยอกล้อกัน หรือกระท าการใด ๆ อันขัดต่อระเบียบ ให้หัวหน้าห้องเป็นผู้ดูแล
ความเรียบร้อยแล้วรายงานเหตุการณ์ ให้ครทูราบเมื่อครูกลับมา   

ข้อ 37 ในห้องเรียนและห้องท างานของครู 
 37.1 ขณะครูเดินเข้าห้องสอน ให้หัวหน้าห้องหรือผู้ได้รับมอบหมายบอกท าความเคารพด้วย

ค าว่า “นักเรียนเคารพ” ให้นักเรียนทุกคนน่ังประนมมือไหว้ นักเรียนชายกล่าวค าว่า 
“สวัสดีครับ” นักเรียนหญิงกล่าวค าว่า “สวัสดีค่ะ” พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย ใน
กรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามท่ีครูประจ าวิชาก าหนด  

 37.2 การถามและการตอบ ในห้องเรียน ให้นักเรียนยกมือข้ึน รอจนกว่าครูผู้สอนจะอนุญาต
ให้สอบถามหรือตอบ จากน้ันนักเรียนยืนตรง พูดกับครูด้วยความสุภาพ หากนักเรียนมี
ความจ าเป็นต้องปรึกษาหรือซักถามครูท่ีโต๊ะหน้าห้องเรียน ในกรณีท่ีครูน่ัง นักเรียนไม่
ควรยืนพูดกับครู 

 37.3 เมื่อสิ้นสุดคาบเรียนก่อนครูออกนอกห้องเรียนให้บอกท าความเคารพด้วยค าว่า “นักเรียน
เคารพ” นักเรียนชายและนักเรียนหญิงน่ังพร้อมกับประนมมือไหว้ นักเรียนชายกล่าวค า
ว่า “ขอบคุณครับ” นักเรียนหญิงกล่าวค าว่า “ขอบคุณค่ะ” พร้อมกับก้มศีรษะลง
เล็กน้อย ในกรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามท่ีครูประจ าวิชาก าหนด 

 37.4  เมื่อนักเรียนไปหาครูในห้องท างานให้ยืนห่างจากโต๊ะพอประมาณ นักเรียนยืนตรงไหว้ใน
ท่าส ารวม ห้ามเท้าแขนท่ีโต๊ะครู เมื่อจะกลับนักเรียนประนมมือไหว้ ในกรณีที่ไปปรึกษา
งานหรือถามการบ้าน เมื่อจะกลับให้กล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ” หรือ “ขอบคุณค่ะ” 

 37.5  กรณีมีบุคคลอื่นท่ีเข้ามาติดต่อหรือเยี่ยมชมโรงเรียนเข้ามาในห้องเรียน ให้หัวหน้าห้อง
บอกท าความเคารพเช่นเดียวกับการท าความเคารพครู 

หมวด 5 
บัตรประจ าตัวนกัเรียน 

ข้อ 38  บัตรประจ าตัวนักเรียน 
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 ให้นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ทุกคนมีบัตรประจ าตัวนักเรียน การติดต่อกับ
โรงเรียนทุกกรณีต้องแสดงบัตรประจ าตัว มิฉะน้ันโรงเรียนจะไม่พิจารณาหรือให้ความสะดวกใด ๆ 
ส าหรับบัตรประจ าตัวน้ัน มีอยู่ 2 ลักษณะคือ 
 38.1  บัตรประจ าตัวเข้าห้องสอบ (บัตรผ่านการตรวจเฉพาะกิจ) ในการสอบแต่ละครั้งนักเรียน

จะต้องได้รับการตรวจความเรียบร้อยเกี่ยวกับการแต่งกาย ทรงผม และอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน จากครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน ครูหัวหน้าระดับ หรือครูท่ีได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มงานกิจการนักเรียน จึงจะได้รับบัตรประจ าตัวเข้าห้องสอบซึ่งบัตรน้ี
จะมีลักษณะคล้ายกับบัตรประจ าตัวนักเรียน ครูท่ีปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ และรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลจะลงนามก ากับด้านหน้าของบัตรเป็นการ
แสดงว่านักเรียนผ่านการตรวจความเรียบร้อยแล้ว (การตรวจเฉพาะกิจ) และสามารถน า
บัตรน้ีใช้ควบคู่กับบัตรประจ าตัวนักเรียนแสดงต่อกรรมการก ากับห้องสอบแต่ละครั้ง 

  38.2  บัตรประจ าตัวนักเรียน จะมีเลขประจ าตัวนักเรียน 5 หลัก คือเลขท่ีโรงเรียนก าหนดให้
หลังจากท่ีนักเรียนผ่านการมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน   
โดยสมบูรณ์แล้ว (นักเรียนจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน และแต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งท่ีติดต่อกับส านักงานกลุ่มต่าง ๆ) บัตรประจ าตัวนักเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้องติดต่อขอมีบัตรท่ีส านักงานกิจการนักเรียน พร้อมส่งรูปถ่าย  
ขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 1 แผ่น  

ข้อ 39  บัตรประจ าตัวอื่น ๆ 
 39.1  บัตรประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกศึกษาหลักสูตรของกรมการ

รักษาดินแดนจะต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหารซี่งออกให้โดย มทบ. 23 
 39.2  บัตรสมาชิกห้องสมุด นักเรียนท่ีจะใช้บริการห้องสมุด จะต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด 
 

หมวด 6 
การควบคุมความประพฤตินกัเรียน 

ข้อ 40 ให้งานกิจการนักเรียนด าเนินการควบคุมความประพฤตินักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของ
โรงเรียน และให้เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชากิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ทุก
ภาคเรียน และเป็นกิจกรรมบังคับ 

ข้อ 41  ให้งานกิจการนักเรียน ด าเนินการลงโทษนักเรียนท่ีปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียน ตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบทลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 มี 4 ข้อ ดังน้ี 



 

 41.1 ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีได้ท าความผิดไม่ร้ายแรง และอยู่ในกรณีที่เห็นว่า
เหมาะสมและจะได้ผลดี 

 41.2 ท าทัณฑ์บน ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีประพฤติไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน ในกรณีท าให้เสีย
ช่ือเสียงเกียรติยศของสถานศึกษาอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอื่นแล้วไม่เข็ดหลาบ 
ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิด 

 41.3  ตัดคะแนนพฤติกรรม ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีได้ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับทุก
สถานตามท่ีเห็นเหมาะสม นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนพฤติกรรมจนหมด ฝ่ายบริหารจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

 41.4 ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีได้ท าความผิดไม่ร้ายแรง
โดยให้นักเรียนท่ีกระท าความผิดท ากิจกรรม หรือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง 
สถานศึกษา หรือสังคม 

ข้อ 42 การลงโทษนักเรียนโดยการว่ากล่าวตักเตือนสามารถท าได้ดังน้ี 
 42.1  ผู้บริหาร ครู และครูท่ีปรึกษาท่ีพบเห็นพฤติกรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

ต่อสถานะภาพของนักเรียนและฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน ให้นักเรียนมาพบและว่า
กล่าวตักเตือน แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและมีการตัดคะแนนความประพฤติให้
ว่ากล่าวตักเตือนและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับให้นักเรียนลงช่ือรับทราบ
และครูลงช่ือรับรองส่งให้งานกิจการนักเรียน ตัดคะแนนความประพฤติและเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

 42.2  นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนหรือบุคคลอื่น ๆ ท่ีพบเห็นพฤติกรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติ
ตนผิดระเบียบของโรงเรียนให้แจ้งครูหรืองานกิจการนักเรียนเพื่อเรียกนักเรียนท่ี
ประพฤติผิดระเบียบมาด าเนินการว่ากล่าวตักเตือน แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม
และมีการตัดคะแนนความประพฤติ ให้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับให้
นักเรียนลงช่ือรับทราบและครูลงช่ือรับรองส่งให้งานกิจการนักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 43  การลงโทษนักเรียนโดยการตัดคะแนนความประพฤติสามารถท าได้ดังน้ี 
 43.1  ผู้บริหาร ครู และครูท่ีปรึกษาท่ีพบเห็นพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีลักษณะเป็นการกระ

ท าผิดหรือฝ่าฝืนต่อระเบียบของโรงเรียนให้ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนและตัดคะแนน
ความประพฤติโดยยึดตามระเบียบในข้อ 47.6 

 43.2  นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนหรือบุคคลอื่น ๆ ในโรงเรียนท่ีพบเห็นพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียนให้แจ้งครูหรืองานกิจการนักเรียนทราบ และ
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งานกิจการนักเรียนต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยเร็ว ถ้ากระท าความผิดจริง
ให้ตัดคะแนนความประพฤติ ตามลักษณะท่ีกระท าความผิด 

ข้อ 44  การลงโทษนักเรียนโดยการท าทัณฑ์บน สามารถท าได้เมื่อนักเรียนถูกลงโทษโดยการว่ากล่าว
ตักเตือนและถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 50 คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนตามแบบท่ีโรงเรียน
ก าหนดต่อหน้าครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 

ข้อ 45 การให้ย้ายสถานศึกษา นักเรียนคนใดประพฤติตัวไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน หรือประพฤติตน
ผิดศีลธรรมจนเป็นท่ีเห็นได้ว่าถ้าให้อยู่สถานศึกษาเดิมต่อไป จะท าให้เสียช่ือเสียงและเกียรติ
ศักด์ิของสถานศึกษา หรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนคนอื่นพลอย
เสื่อมเสีย โรงเรียนท าบันทึกเชิญผู้ปกครองมารับทราบเหตุผล แล้วให้ย้ายสถานศึกษาหาก
ผู้ปกครองไม่มาในเวลาอันสมควร ให้สถานศึกษาแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 2 ครั้ง 
แล้วให้ย้ายสถานศึกษาตามดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 

ข้อ 46 คะแนนความประพฤติ 
 คะแนนความประพฤติ คือคะแนนรายวิชากิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
โดยเมื่อเริ่มภาคเรียน นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ถ้านักเรียนคนใดถูกตัด
คะแนนความประพฤติจะถูกพิจารณาลงโทษ และด าเนินการดังน้ี 
 46.1 นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 30 คะแนน ครูท่ีปรึกษาแจ้งผู้ปกครอง

รับทราบพฤติกรรมของนักเรียนเพื่ออบรม ตักเตือน ให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ต่อไป 

 46.2 นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ 31 - 50 คะแนน ครูท่ีปรึกษาและครูงานกิจการ
นักเรียนเชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บน ครั้งท่ี 1 

 46.3 นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติต้ังแต่ 51 คะแนนข้ึนไป ครูท่ีปรึกษาและครูงาน
กิจการนักเรียนเชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บน ครั้งท่ี 2 และเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามท่ีงานกิจการนักเรียนก าหนดไว้ในโครงการ 

 46.4 นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนพฤติกรรมครบ 80 คะแนนในแต่ละภาคเรียน งานกิจการ
นักเรียนเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาและด าเนินการต่อไป โดยแจ้งต่อหน้าครูท่ีปรึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

ข้อ 47 มาตรการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ 
 47.1 หมวดพฤติกรรมการเรียนและการมาโรงเรียน 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ ตัดคะแนน การด าเนินการ 



 

ต่อคร้ัง 
1 มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันสมควร 1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 3 แจ้งผู้ปกครอง 
2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโดยไม่มี

เหตุอันสมควร 
1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 
3 ไม่เข้าร่วมประชุมประจ าสัปดาห์โดยไม่มี

เหตุอันสมควร 
1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 
4 ใช้อุปกรณ์สื่อสารในขณะเรียนโดยไม่ได้

รับอนุญาต โรงเรียนจะเก็บไว้และให้
ผู้ปกครองมาเป็นผู้รับคืนเท่าน้ัน 
 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ 
ตัดคะแนน 

ต่อคร้ัง 
การด าเนินการ 

5 ไม่พกใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และ
ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี
รถจักรยานยนต์ หรือน่ังซ้อนท้าย 
เดินทาง ไป - กลับ ระหว่างโรงเรียนกับ
ที่พัก 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 

6 หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหน้า   
เสาธง 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง 

7 หลีกเลี่ยงการสแกนใบหน้าลงชื่อเข้า
โรงเรียนผ่านระบบ Student Care 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง 

8 หนีเรียน หรือ ออกนอกบริเวณที่ก าหนด
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 แจ้งผู้ปกครอง 

9 ทุจริตในการสอบ ปรับตกในวิชาและ
การสอบครั้งน้ัน 

1 - ตัดคะแนน 30 เชิญผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 30 เชิญผู้ปกครอง 

 
 47.2 หมวดพฤติกรรมการแต่งกาย 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ 
ตัดคะแนน 

ต่อคร้ัง 
การด าเนินการ 

1 1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
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ใส่เสื้อผิดระเบียบ หรือปล่อยชายเสื้อ
ออกนอกกางเกง ท้ังใน และนอก
โรงเรียน 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 2 แจ้งผู้ปกครอง 

2 นักเรียนหญิงไม่รวบผมให้สุภาพ หรือถัก
เปียผมไม่เรียบร้อย 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 2 แจ้งผู้ปกครอง 

3 พับถุงเท้า (นักเรียนชาย) หรือเหยียบส้น
รองเท้า 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 2 แจ้งผู้ปกครอง 

4 ไว้ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
เช่น ตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรง
สัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย ดัดผม และ
ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม เป็นต้น 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 3 แจ้งผู้ปกครอง 

5 ใช้ยางรัดผมสีอื่นนอกจากสีด า หรือติด
กิ๊บแฟนซีไม่สุภาพ หรือไม่ติดโบตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 3 แจ้งผู้ปกครอง 

6 แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่ถูกต้อง ตาม
วัน เวลา ที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 3 แจ้งผู้ปกครอง 

 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ 
ตัดคะแนน 

ต่อคร้ัง 
การด าเนินการ 

7 แต่งกายไม่สุภาพ และไม่เหมาะสม เมื่อ
มาติดต่องานกับทางโรงเรียนในวันหยุด 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 3 แจ้งผู้ปกครอง 

8 ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุน
เทียนว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
โรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน 
พุทธศักราช 2564 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 3 แจ้งผู้ปกครอง 

9 เจาะหู  เจาะลิ้น  เจาะตา  แต่งหน้า   
ใส่เครื่องประดับที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องแบบนักเรียน ใส่เลนส์ตาสีผิด
ธรรมชาติหรืออื่น ๆ 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 



 

10 ไม่ปักอักษรย่อ ท.ภ.ท. และ ไม่ประดับ
เข็มสัญลักษณ์โรงเรียน ในระดับ           
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปัก
เครื่องหมายระดับไม่ตรงกับความ    
เป็นจริง 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 

11 กางเกง/กระโปรง สั้น หรือกางเกง/
กระโปรงรัดรัง้จนเกินไป หรือพับขอบ
กระโปรงให้สั้น 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 

12 ใช้กระเป๋าไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน 1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 

13 สลับเสื้อนักเรียนหรือเสื้อพลศึกษากับ
ผู้อื่น หรือปักชื่อไม่ตรงกับชื่อของตัว
นักเรียน 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 

 
 
 47.3 หมวดพฤติกรรมเกี่ยวกับความประพฤติต่าง ๆ 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ 
ตัดคะแนน 

ต่อคร้ัง 
การด าเนินการ 

1 เล่น หรือส่งเสียงอึกทึกอันก่อความ
ร าคาญ ขณะที่มีการเรียนการสอน 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 

2 ใช้วาจาไม่สุภาพ  กล่าวค าหยาบ  ข่มขู่
อาฆาต  หมิ่นประมาท  หรือกระท าการ
อันไม่เหมาะสมต่อนักเรียนด้วยกัน โดย
การพูด ขีดเขียน และการแสดงท่าทาง 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2  - ตัดคะแนน 5 แจ้งผู้ปกครอง 

3 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 5 เชิญผู้ปกครอง 

3 ไม่ส่งจดหมาย หรือเอกสารแจ้ง
ผู้ปกครองของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
รับทราบ 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง 

4 ขัดค าสั่ง หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีดี
ของคร ู

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2  - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง 

3 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 เชิญผู้ปกครอง 
5 ปีนป่ายออกนอกตัวอาคาร บริเวณกัน

สาดของอาคาร หรือเล่นโหนราวบันได 
อันอาจจะก่อให้เกิดอันตราย 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง 
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6 ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น และของ
โรงเรียนเสียหาย  

1 - ตัดคะแนน 10 เชิญผู้ปกครอง
และชดใช้
ค่าเสียหายหรือ
ซ่อมแซมให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 

7 มั่วสุมสูบบุหรี่ตามท่ีต่าง ๆ หรือมีบุหรี่ 
หรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ อยู่ใน
ครอบครอง 

1 - ตัดคะแนน 10 เชิญผู้ปกครอง
ยึดสารเสพติด
และอุปกรณ์การ
เสพ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 

8 ด่ืมสุราหรือสิง่มึนเมา หรือมีอยู่ใน
ครอบครอง 
 
 
 

1 - ตัดคะแนน 10 เชิญผู้ปกครอง
ยึดสารเสพติด
และอุปกรณ์การ
เสพ 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 

9 มีสื่อลามกอนาจารทุกชนิดใน
ครอบครอง 

1 - ตัดคะแนน 10 เชิญผู้ปกครอง
และยึดสื่อลามก
อนาจาร 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 

 
 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ 
ตัดคะแนน 

ต่อคร้ัง 
การด าเนินการ 

10 
 

ทะเลาะวิวาทเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยผู้อื่น
ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย 

1 - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 เชิญผู้ปกครอง 

11 อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท เว้น
แต่พิสูจน์ได้ว่า ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่อ
เหตุวิวาท หรือเข้าไปเพ่ือระงับเหตุ 

1 - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 เชิญผู้ปกครอง 

12 เท่ียวเร่ร่อน หรือมั่วสุม ที่อื่นที่มิใช่เคหะ
สถานของตนเอง โดยไม่อยู่ในความ
คุ้มครองดูแลของผู้ปกครองอย่าง
เหมาะสม 

1 - ตัดคะแนน 15 เชิญผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 15 เชิญผู้ปกครอง 

13 1 - ตัดคะแนน 15 



 

ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ 
ฉ้อโกง เพ่ือให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่มิใช่ของ
ตนเอง 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 15 เชิญผู้ปกครอง
และชดใช้คืน 

14 แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าว ไม่สุภาพ ไม่มี
สัมมาคารวะ ต่อคร/ูผู้ปกครอง 

1 - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 

15 ขัดขวาง หรือมิให้ความร่วมมือต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ หรือที่ได้รับ
มอบหมายของครู ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหาย 

1 - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 

16 กลั่นแกล้ง ล้อเลียนผู้อื่นจนได้รับความ
อับอาย ได้รับบาดเจ็บ หรือ
กระทบกระเทือนทางจิตใจ 

1 - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 

17 ปลอมแปลงลายมือ เอกสาร หรือปลอม
ตน เพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง    
โดยมิชอบ 

1 - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 

18 
 

ให้การเท็จ หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับ 
หรือไม่ยอมให้การซัดทอดบุคคลอื่น ใน
กรณีที่กระท าความผิดร่วมกัน 

1 - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 

19 เล่นการพนันทุกชนิด โดยมีอุปกรณ์  
การเล่น และมีหลักฐานชัดเจน 

1 - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง
และยึดอุปกรณ์
การพนัน 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 

20 พฤติกรรมในท านองชู้สาว หรือกระท า
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสถานศึกษา 

1 - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง 

21 มีสื่อลามกอนาจารทุกชนิด ไว้เพ่ือ
จ าหน่าย 

1 - ตัดคะแนน 20 เชิญผู้ปกครอง
และยึดสื่อลามก
อนาจาร 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 20 

 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ 
ตัดคะแนน 

ต่อคร้ัง 
การด าเนินการ 

22 ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายรุนแรงจน
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
 

1 - ตัดคะแนน 30 เชิญผู้ปกครอง
และจ่ายค่า
รักษาพยาบาล
ให้คู่กรณ ี

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 30 
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23  ยุยง ปลุกปั่น ให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 

1 - ตัดคะแนน 40 เชิญผู้ปกครอง
และจ่ายค่า
รักษาพยาบาล
ให้คู่กรณ ี

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 40 

24 เป็นผู้จัดหา หรือจัดจ าหน่ายสิ่งเสพติด
ทุกชนิด 

1 - ตัดคะแนน 50 เชิญผู้ปกครอง
และแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ด าเนินการต่อไป 

  
 47.4 หมวดพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ 
ตัดคะแนน 

ต่อคร้ัง 
การด าเนินการ 

1 ทิ้งขยะในที่ไม่เหมาะสมหรือท าความ
สกปรกให้เกิดข้ึนในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 2 แจ้งผู้ปกครอง 

2 รับประทานอาหารหรือเครื่องด่ืมนอก
บริเวณพ้ืนที่อนุญาตหรือนอกเวลาท่ี
ก าหนด 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 2 แจ้งผู้ปกครอง 

3 กระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความ
สกปรกตามผนังอาคาร หรือสถานที่ต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2  - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง 

3 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 เชิญผู้ปกครอง
และชดใช้
ค่าเสียหายหรือ
ซ่อมแซมให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 47.5 หมวดพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

ที่ รายการ คร้ังที่ รายการลงโทษ 
ตัดคะแนน 

ต่อคร้ัง 
การด าเนินการ 

1 ใช้น้ าผิดประเภทและใช้น้ าอย่าง
ฟุ่มเฟือย 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 2 แจ้งผู้ปกครอง 

2 เปิดไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และ
น้ าท้ิงไว้ (ตัดคะแนนนักเรียนเวร
ประจ าวัน หรือนักเรียนที่ใช้ห้องในคาบ
สุดท้ายของวัน) 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 2 แจ้งผู้ปกครอง 

3 ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น ชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ, เครื่องหนีบ
ผม, เครื่องเป่าผม และอื่น ๆ โดยไม่ได้
รับอนุญาต (ตัดคะแนน 10 คะแนนต่อ 
1 ชิ้น) 

1 - ตักเตือน - บันทึกในระบบ 
และยึดอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

2 ข้ึนไป - ตัดคะแนน 10 แจ้งผู้ปกครอง
และยึดอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 47.6  แนวปฏิบัติการตัดคะแนนความประพฤติ 
  1.  การพิจารณาตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ให้ครูทุกคนมีสิทธิ์และหน้าท่ี ท่ีจะ

เสนอตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนทุกคน ท้ังท่ีสอนและมิได้สอนตามดุลยพินิจของ
ครู โดยรับเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน (บค.นร.09) ท่ีงานกิจการ
นักเรียน เพื่อด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป ก่อนตัดคะแนนทุกครั้ง ให้ช้ีแจง แนะน า 
อบรม สั่งสอน ตักเตือน ในทุกกรณีความผิด และส่งเอกสารบันทึกการตัดคะแนน
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีงานกิจการนักเรียนทันที 

  2.  ครูทุกคนมีสิทธิ์และอ านาจในการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน โดยการตัด
คะแนนให้บันทึกรายละเอียดและข้อมูลลงในระบบคะแนนความประพฤติ ซึ่งอ านาจ
ในการตัดคะแนน มีดังน้ี 

ผู้มีอ านาจเพิ่มคะแนน ตัดคะแนนได้คร้ังละ 
คร/ูครูที่ปรึกษา 1-5 คะแนน 

หัวหน้าระดับ หรือรองหัวหน้าระดับ 1-20 คะแนน 
รองผู้อ านวยการ 1-30 คะแนน 

ผู้อ านวยการ หรือคณะกรรมการกจิการนักเรียน ตัดได้ตามความเหมาะสม 
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 3. นักเรียนท่ีกระท าความผิดตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน จนถูกตัดคะแนน
ความประพฤติตามระเบียบน้ี เมื่อทราบผลคะแนนความประพฤติ สามารถเพิ่ม
คะแนนความประพฤติดีโดยด าเนินการผ่านงานจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์  

 
ข้อ 48 เกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
 48.1 นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนทุกคนสามารถขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ

โดยผ่านงานจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ งานกิจการนักเรียน  
 48.2 นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนทุกคนท่ีท าความดีมีโอกาสได้เพิ่มคะแนน

พฤติกรรมในแต่ละภาคเรียนสะสมไว้เพื่อรับเกียรติบัตร 
 48.3 ครูทุกคนมีสิทธิ์และอ านาจส่งเสริมการท าความดี และเสนอเพิ่มคะแนนพฤติกรรม

นักเรียนทุกคนท้ังท่ีสอนและไม่ได้สอนโดยให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและให้อ านาจในการ
เพิ่มคะแนนพฤติกรรมแก่ครูตามลักษณะการกระท าความดีดังน้ี 

 
ข้อ ลักษณะพฤติกรรม จ านวนคะแนน(ต่อคร้ัง) 
1 สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 25 
2 สร้างชื่อเสียงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 20 
3 สร้างชื่อเสียงระดับจงัหวัด 15 
4 ช่วยเหลือเพ่ือนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ์ 15 
5 เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมสัมมนา 15 
6 สร้างชื่อเสียงระดับโรงเรียน 10 
7 เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานให้กับโรงเรียน 10 
8 ให้เบาะแสผู้กระท าผิด 10 
9 เก็บของมีค่าได้และน าส่งคืนเจ้าของ 10 
10 ให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือกิจกรรม/เป็นตัวอย่างที่ดี 5 
11 ท ากิจกรรมจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ 3 

 
 48.4  แนวปฏิบัติการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
 1. การเพิ่มคะแนนพฤติกรรมให้ใช้แบบบันทึก (บค.นร. 12) ท่ีงานกิจการนักเรียน

ก าหนดเท่าน้ัน  
 2. การน าส่งแบบเพิ่มคะแนนพฤติกรรมให้น าส่งแบบเพิ่มคะแนนพฤติกรรมให้ครูน า

ส่งผ่านครูท่ีปรึกษาเพื่อรวบรวมน าส่งหัวหน้าระดับและน าเสนอต่องานกิจการ



 

นักเรียนเพื่อสรุปน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอความเห็นในการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม
ต่อไป 

 3. การเพิ่มคะแนนพฤติกรรมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ ให้ครูบันทึกเสนอเกียรติคุณ
ความดีท่ีปรากฏเด่นชัดสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนท่ีประพฤติดีต่อ
งานกิจการนักเรียนเพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาเพิ่มคะแนนตามความ
เหมาะสมต่อไป 

 4. ครูทุกคนมีสิทธิ์และอ านาจในการเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน โดยการ
เพิ่มคะแนนให้บันทึกรายละเอียดและข้อมูลลงในระบบคะแนนความประพฤติ       
ซึ่งอ านาจในการเพิ่มคะแนน มีดังน้ี 

ผู้มีอ านาจเพิ่มคะแนน เพิ่มคะแนนไดค้รั้งละ 
ครู/ครูท่ีปรึกษา 1-10 คะแนน 

หัวหน้าระดับ,รองหัวหน้าระดับ หรือหัวหน้างาน 1-20 คะแนน 

รองผู้อ านวยการ 1-25 คะแนน 

ผู้อ านวยการ หรือคณะกรรมการกิจการนักเรียน เพิ่มได้ตามความเหมาะสม 
 
 5. การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีมีคะแนนความประพฤติดีปฏิบัติดังน้ี 
  5.1 นักเรียนท่ีเพิ่มคะแนนความประพฤติดี ครบ 100 คะแนน  
 จะได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรีทวีธา ฯ” ระดับเหรียญทอง 
 5.2 นักเรียนท่ีเพิ่มคะแนนความประพฤติดี 80 - 99 คะแนน  
  จะได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรีทวีธาฯ” ระดับเหรียญเงิน  
 5.3 นักเรียนท่ีเพิ่มคะแนนความประพฤติดี 60 - 79 คะแนน  
  จะได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรีทวีธาฯ” ระดับเหรียญทองแดง 

ข้อ 49 การบันทึกคะแนนความประพฤตินักเรียน สามารถท าได้ดังน้ี 
 49.1 ให้งานกิจการนักเรียนบันทึกการตัดคะแนน และเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน 

โดยรับข้อมูลมาจากผู้บริหาร คร ูครูท่ีปรึกษาและแหล่งอื่น ๆ บันทึกไว้เป็นข้อมูล
เบ้ืองต้น 

 49.2 ให้ครูท่ีปรึกษา น าข้อมูลการตัดคะแนนและการเพิ่มคะแนนความประพฤติจากงาน
กิจการนักเรียน เก็บรวบรวม เพื่อประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ข้อ 50  การประเมินความประพฤตินักเรียน 
 50.1 ให้ครูท่ีปรึกษา มีอ านาจในการประเมินความประพฤตินักเรียนรายบุคคลจากข้อมูลท่ี

บันทึกไว ้
 50.2  ให้ครูหัวหน้าระดับช้ันมีอ านาจในการพิจารณาผลการประเมินความประพฤตินักเรียน

รายบุคคลร่วมกับครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันในกรณีที่เห็นว่านักเรียนบางคนอาจมีพฤติกรรม
บางอย่างท่ีควรตัดหรือเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

 50.3  นักเรียนท่ีผ่านการประเมินความประพฤติต้องผ่านการประเมินต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป 
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนและจะได้ผลการประเมิน “ผ” ถ้าไม่ผ่านจะได้ผลการประเมิน 
“มผ.” ในกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

 50.4 งานกิจการนักเรียนจะน าแบบสรุปคะแนนความประพฤติส่งต่อยังครูท่ีปรึกษา ก่อนสอบ
ปลายภาคทุกภาคเรียน เพื่อใช้ในการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและแจ้งผลคะแนนความประพฤติให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 50.5 ให้งานกิจการนักเรียนรวบรวมพร้อมท้ังบันทึกรายช่ือนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนต้ังแต่ 50 
คะแนน ส่งท่ีหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน และ
นักเรียนจะต้องได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จ านวนไม่เกิน 5 วัน โดยผู้ปกครอง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

 50.6 ให้งานกิจการนักเรียนส่งแบบสรุปบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม ไปยังงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อให้งานวัดผลของ
โรงเรียนประกาศในผลการเรียนของนักเรียน 

ข้อ 51  การลงโทษนักเรียนโดยการท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถท าได้ดังน้ี 
 51.1  ให้งานกิจการนักเรียน น านักเรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เกี่ยวกับคะแนนความ

ประพฤติ ท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติต้ังแต่ 50 คะแนนข้ึนไปเข้าค่ายอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 

 51.2 ให้งานกิจการนักเรียน น านักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติท่ีพัฒนาแล้วแต่ไม่ดีข้ึน 
ท าการเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้ดีข้ึน หรืออาจจะช่วยเหลือให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยย้ายสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายหรือสหวิทยาเขตเดียวกันกับ
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 



 

ข้อ 52 นักเรียนท่ีปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนท่ีไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตลอดภาค
เรียน ให้ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีเยี่ยม ให้งานจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์  
ด าเนินการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนไว้เป็นส าคัญ 

ข้อ 53  นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ แต่ไม่ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ึนตาม
ระเบียบของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนในแต่ละปีการศึกษาจะมีผลดังน้ี 

 53.1  ให้น าคะแนนความประพฤติท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขไปสะสมในปีการศึกษาต่อไป 
 53.2 นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ ต้ังแต่ 30 คะแนนข้ึนไป จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ

ใบรับรองความประพฤติ 
 53.3  นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
   
  ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
         (นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

ว่าด้วยรัฐธรรมนญูสภานกัเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พุทธศกัราช 2564 
  
 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน                   
ว่าด้วยรัฐธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนพุทธศักราช 2564  ข้ึนใหม่ตาม
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 เหมาะสมกับบริบทการ
บริหารงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และเพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียน
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จึงได้ก าหนดระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ว่า
ด้วยรัฐธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ไว้ดังต่อไปน้ี 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ว่าด้วยสภานักเรียนโรงเรียน 
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พุทธศักราช 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)”  

ข้อ 2   ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3   บรรดาประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ี

แทน  
ข้อ 4   ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้รักษาการให้

เป็นไปตามระเบียบน้ี  
ข้อ 5   ในระเบียบน้ี  
 5.1   โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 5.2   ผู้อ านวยการ หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  
 5.3   รองผู้อ านวยการโรงเรียน หมายถึง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5.4   หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และกิจกรรมนักเรียน หมายถึง ครูท่ีได้รับการแต่งต้ัง

ให้ด าเนินการจัดการเลือกต้ัง และอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.5   ครูท่ีปรึกษา หมายถึง ครูท่ีได้รับการเสนอช่ือและมีการแต่งต้ัง 
 5.6   สภานักเรียน หมายถึง คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน

และคณะกรรมการผู้แทนช้ันเรียน ในปีการศึกษาน้ัน  



 

 5.7   นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 5.8  ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง หมายถึง ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน  
 5.9  ผู้สมัคร หมายถึง ผู้สมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
 5.10 วันเลือกต้ัง หมายถึง วันท่ีก าหนดให้มีสิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
 5.11 หน่วยเลือกต้ัง หมายถึง หน่วยท่ีก าหนดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
 5.12 คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน หมายถึง ครูและนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้รับผิดชอบและให้ค าปรึกษาแก่สภานักเรียนในการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนโดย
เป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากผู้อ านวยการ  

 5.13 คณะกรรมการสภานักเรียน หมายถึง สมาชิกสภานักเรียนท่ีได้จากการเลือกต้ังและการ
สรรหาของคณะกรรมการสภานักเรียนโดยค าแนะน าของท่ีปรึกษาสภานักเรียนและ
ได้รับแต่งต้ังจากผู้อ านวยการ  

 5.14 คณะกรรมการผู้แทนช้ันเรียน หมายถึง สมาชิกสภานักเรียนท่ีเป็นหัวหน้าห้องเรียนทุก
ห้องท่ีได้รับเลือกจากสมาชิกของห้องเรียนและครูท่ีปรึกษาของห้องเรียน 

 
หมวด 2 

วัตถุประสงค ์
ข้อ 6  สภานักเรียนจัดต้ังข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ  
 6.1  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนให้แก่นักเรียน   
 6.2  เพื่อฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีและถูกต้องให้แก่นักเรียน  
 6.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  
 

หมวด 3 
โครงสร้างและองคป์ระกอบของสภานกัเรียน 

ข้อ 7  สภานักเรียน มีองค์ประกอบของสมาชิก ดังน้ี  
 7.1  คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน  
 7.2  คณะกรรมการสภานักเรียน  
  7.2.1 คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  
  7.2.2 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนสภานักเรียน  
 7.3  คณะกรรมการผู้แทนช้ันเรียน  
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ข้อ 8 คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียนประกอบด้วยครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนและนักเรียนท่ี
ปรึกษาสภานักเรียน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากผู้อ านวยการ 

 8.1 ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนประกอบด้วย ครูท่ีรับผิดชอบงานกิจการนักเรียนงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน หรือครูท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีผู้อ านวยการแต่งต้ัง จ านวน
อย่างน้อย 5 คน  

 8.2  นักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียน ประกอบด้วย นักเรียนท่ีเคยด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
สภานักเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ี
ผู้อ านวยการแต่งต้ัง จ านวนอย่างน้อย 5 คน  

 
 
ข้อ 9 คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย  
 9.1  ประธานสภานักเรียน จ านวน 1 คน  
 9.2  รองประธานสภานักเรียน จ านวน 4 คน  
  9.2.1 รองประธานกลุ่มบริหารอ านวยการ จ านวน 1 คน   
  9.2.2 รองประธานกลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน  
  9.2.3 รองประธานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จ านวน 1 คน  
  9.2.4 รองประธานกลุ่มบริหารท่ัวไป จ านวน 1 คน  
 9.3  เลขานุการสภานักเรียน จ านวน 2 คน  
 9.4  เหรัญญิก จ านวน 2 คน   
 9.5  งานส านักงานและธุรการ จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
 9.6  งานวัดและประเมินผล จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
 9.7  งานบูรณาการประชาธิปไตย จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
 9.8  งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
 9.9  งานระดับช้ันและระเบียบวินัย จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
 9.10 งานกิจกรรมและนันทนาการ จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
 9.11 งานอาคารและสถานท่ี จ านวนอย่างน้อย 5 คน  
 9.12  งานปฏิคม จ านวนอย่างน้อย 5 คน  

ข้อ 10  ให้ประธานสภานักเรียน รับผิดชอบดูแลงานในข้อ 9.3 และ 9.4 และดูแลความเรียบร้อยของท้ัง 
4 กลุ่มบริหาร  

 10.1 ให้รองประธานกลุ่มบริหารอ านวยการ รับผิดชอบดูแลงานในข้อ 9.5 และ 9.6  
 10.2  ให้รองประธานกลุ่มบริหารวิชาการ รับผิดชอบดูแลงานในข้อ 9.7 และ 9.8  



 

 10.3  ให้รองประธานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รับผิดชอบดูแลงานในข้อ 9.9 และ 9.10  
 10.4  ให้รองประธานกลุ่มบริหารท่ัวไป รับผิดชอบดูแลงานในข้อ 9.11 และ 9.12  

ข้อ 11 คณะกรรมการสภานักเรียนในข้อ 9.3 และ 9.4 ประกอบด้วย หัวหน้างาน รองหัวหน้างาน  
อย่างละ 1 คน รวมเป็น 2 คน  

ข้อ 12  คณะกรรมการสภานักเรียนในข้อ 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 และ 9.12  ประกอบด้วย 
หัวหน้างาน รองหัวหน้างานอย่างละ 1 คน และกรรมการในงานน้ัน อีกอย่างน้อยงานละ         
3 คน  รวมเป็นจ านวนอย่างน้อย 5 คน  

ข้อ 13  คณะกรรมการผู้แทนช้ันเรียน คือ หัวหน้าห้องเรียนจากทุกห้องเรียน ห้องเรียนละ 1 คน โดยมี
สมาชิกเท่ากับจ านวนห้องเรียนในปีการศึกษาน้ัน  

ข้อ 14  คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประกอบด้วย ประธานสภานักเรียน รองประธานสภา
นักเรียนหัวหน้างาน และรองหัวหน้างาน ตามข้อ 9  

ข้อ 15 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนสภานักเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการสภานักเรียนตาม ข้อ 9 
ท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียน หัวหน้างาน และรอง
หัวหน้างาน  

 
หมวด 4 

บทบาทและหน้าที ่

ข้อ 16  ให้แต่ละงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
 16.1 ประธานสภานักเรียน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  

  1)  เป็นผู้น าและเป็นผู้แทนของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักเรียน โรงเรียน และเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการและกิจกรรมของสภานักเรียน  

  2)  เป็นผู้น าของสภานักเรียนในการส่งเสริมและดูแลกิจกรรมของกลุ่มบริหารต่าง ๆ ให้
เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินช้ีขาด และแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงานของสภานักเรียน   

  3)  เป็นผู้น าของนักเรียนในการจัดกิจกรรมของสภานักเรียนท้ังหมด และให้ท าหน้าท่ี 
จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เรียกและบอกแถว น าร้องเพลงชาติ น าสวดมนต์ น ากล่าวค า
แผ่เมตตา น ากล่าว  ค าปฏิญาณตน น าร้องเพลงประจ าโรงเรียน และควบคุม
นักเรียนท้ังหมดให้อยู่ในระเบียบวินัยตลอดเวลา ในขณะท ากิจกรรมหน้าเสาธง  
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  4)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม เสนอหัวหน้างานกิจการนักเรียน ก่อนการประชุม 
เพื่อขออนุมัติการประชุม  

  5)  จัดท ารายงานการประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ การประชุมสภานักเรียนสมัย
วิสามัญ  เสนอและรายงานต่อประธานครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนเพื่อตรวจรายงาน
การประชุมเม่ือเสร็จสิ้นการประชุมทุกครั้ง และเสนอต่อหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
และผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 

  6)  เป็นประธานในการประชุมต่าง ๆ ของสภานักเรียน  
   คุณสมบัติ: มีภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าถึงทุกคนในสภานักเรียนได้ รู้จักแบ่งงานและดึงเอา
ศักยภาพของผู้อื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ีสุด  

 16.2  รองประธานสภานักเรียน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
  1)  รับผิดชอบงานในหน้าท่ีร่วมกับประธานสภานักเรียน หน้าท่ีใดท่ีระบุไว้ว่าเป็นหน้าท่ี

ของ ประธานสภานักเรียน ให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีของรองประธานสภานักเรียนท่ีจะต้อง
ช่วยเหลือ 

  2)  รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีเป็นรองประธานสภานักเรียนในกลุ่มบริหารตามท่ีได้รับการ
แต่งต้ัง เพื่อดูแลความเรียบร้อยของงานในกลุ่มบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  3)  ช่วยแบ่งเบาภาระของประธานสภานักเรียน ช่วยคิดและแก้ปัญหา รวมถึงกลั่นกรอง 
ความคิดของประธานสภานักเรียน  

  4)  รับผิดชอบหน้าท่ีแทนประธานสภานักเรียนเมื่อประธานสภานักเรียนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ในกรณีน้ีให้รองประธานสภานักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทนมีอ านาจใน
การตัดสินใจเสมือนประธานสภานักเรียน  

   คุณสมบัติ: มีลักษณะนิสัยในส่วนท่ีประธานสภานักเรียนขาด สามารถถ่วงดุลทาง
ความคิดในเชิงสร้างสรรค์กับประธานสภานักเรียนได้  

 16.3  เลขานุการสภานักเรียน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
  1)  นัดหมายและเชิญประชุมในการประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ การประชุมสภา

นักเรียนสมัยวิสามัญ และการประชุมของคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  
  2)  จดบันทึกการประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ การประชุมสภานักเรียนสมัยวิสามัญ  

และการประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน และน าเสนอต่อประธานสภา
นักเรียนเป็นผู้ตรวจบันทึก การประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุมทุกครั้ง  

  3)  รับผิดชอบ จัดท า เก็บรักษาบันทึกการประชุม รายงานการประชุมท่ีเป็นของสภา
นักเรียน  



 

  4)  ดูแลเกี่ยวกับการจัดประชุมท่ีสภานักเรียนได้ก าหนดข้ึน เช่น การจองห้องประชุม 
การจัดหา อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการประชุม นัดหมายและย้ าเตือนผู้เข้าร่วมประชุม 

  5)  ประสานงานกับสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียนและกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   คุณสมบัติ: ละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์  พิมพ์เอกสารได้ในระดับดี  
 16.4  เหรัญญิก มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
  1)  จัดท าบัญชีการเบิกจ่ายของสภานักเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
  2)  จัดซื้อ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมของสภานักเรียน  
  3)  รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายและรายการทรัพย์สินของสภานักเรียนในการประชุม

สภานักเรียนสมัยสามัญ การประชุมสภานักเรียนสมัยวิสามัญ และการประชุม
คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน   

   คุณสมบัติ: ละเอียด รอบคอบ และมีความซื่อสัตย์  
 16.5  กลุ่มบริหารอ านวยการ ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่  
  1)  งานส านักงานและธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  

   1.1)  จัดสภาพแวดล้อมของห้องส านักงานสภานักเรียนให้มีความสะอาด เรียบร้อย 
พร้อมส าหรับการใช้งานและพัฒนากิจกรรม 5ส ของส านักงานสภานักเรียน
โดยการมีส่วนร่วม ของ คณะกรรมการสภานักเรียน 

   1.2)  จัดหาและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ส านักงาน  เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงาน  ของสภานักเรียนให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

   1.3)  จัดท าบันทึกหนังสือรับและส่งของสภานักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

   1.4)  รับผิดชอบจัดท าค าสั่ง บันทึกข้อความ ประกาศ และเอกสารอื่นใดในการ
ด าเนิน กิจกรรมสภานักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได้  

   1.5)  จัดท า ดูแล รักษา สมุดบันทึกเยี่ยมสภานักเรียน และน าให้คณะศึกษาดูงาน
บันทึก ทุกครั้งท่ีมาศึกษาดูงานการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน   

   1.6)  จัดท าและเก็บรักษาแฟ้มประวัติ แฟ้มสะสมผลงานของคณะกรรมการสภา
นักเรียน รายบุคคลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมส าหรับการใช้งาน  

   คุณสมบัติ: มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี รักการบริการ 
  2)  งานวัดและประเมินผล มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
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   2.1)  จัดท าแบบสอบถามระดับความพึงพอใจและใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อ
ประเมินผล โครงการ/กิจกรรมท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนรับผิดชอบและ
ด าเนินการ  

   2.2)  ด าเนินการจัดท ารูปเล่มสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
ท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนรับผิดชอบ เสนอประธานสภานักเรียน ครูท่ี
ปรึกษาสภานักเรียน เพื่อน าเสนอ ต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ี
สนับสนุนงบประมาณ และผู้อ านวยการเพื่อรับทราบและลงนาม  

   2.3)  น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนจากผลการประเมินต่อท่ีประชุม   
ท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนด าเนินการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พัฒนาต่อ
ยอดและปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน คุณสมบัติ: มีความละเอียด รอบคอบ รู้จักคิด
แก้ไขปัญหาและพัฒนา 

 16.6  กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่  
  1)  งานบูรณาการประชาธิปไตย มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
   1.1) บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการด าเนิน

โครงการ/ กิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน  
   1.2)  รับผิดชอบด าเนินการตามโครงการ /กิจกรรมบูรณาการท่ีส่งเสริมการ

ประยุกต์ใช้ หลักการประชาธิปไตยท้ังในและนอกโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

   1.3)  ประสานงานหลักสูตรท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกับกลุ่มบริหาร
วิชาการ ของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และกลุ่มสาระอื่น ๆ ของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง  

   1.4)  พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ 
และ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สภานักเรียน  

   1.5)  จัดนิทรรศการความรู้ เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กว้างขวางแก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไปล 

   คุณสมบัติ: มีทักษะในการวางแผนงาน รักการประสานงาน   
  2)  งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
   2.1) รับผิดชอบควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ใน

การ จัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนด าเนินการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 



 

   2.2)   รับผิดชอบบันทึกภาพ จัดท าวีดิทัศน์ ออกแบบ ตัดต่อ และน าเสนอ เพื่อใช้เป็น 
หลักฐานข้อมูลในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะกรรมการสภานักเรียน
รับผิดชอบ 

   2.3)  รับผิดชอบการน าเสนอผลการด าเนินงานสภานักเรียน โดยใช้ Website, Fan 
page Facebook และ Line official ของคณะกรรมการสภานักเรียน และ
จัดท าวารสารสภานักเรียน เพื่อน าเสนอ ความเคลื่อนไหวและผลการ
ด าเนินงานท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนรับผิดชอบให้สาธารณชนได้รับทราบ   

   2.4) ประสานงานครูฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
   คุณสมบัติ: มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบสื่อ ภาพ และ

เสียง  
 16.7  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่  
  1)  งานระดับช้ันและระเบียบวินัย มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
   1.1)  วางแผนและด าเนินกิจกรรมงานระดับช้ันร่วมกับหัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้าห้อง 

และครูท่ีปรึกษาช้ันเรียน โดยค าแนะน าของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนของ
โรงเรียน  

   1.2)  ประสานงานกับหัวหน้าห้องเรียน เพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การด าเนินงานของห้องเรียนร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนให้
เกิดเป็นรูปธรรม 

   1.3)  วางแผนและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านระเบียบวินัยท่ีคณะกรรมการสภา
นักเรียน รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  

   1.4)  ส่งเสริมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และควบคุมดูแลนักเรียน
ท้ังหมด ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน รวมถึงการช่วยเหลือและดูแล
นักเรียนตามค าสั่งของครูท่ีปรึกษาช้ันเรียน  

   1.5)  ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติดและการทุจริต
ทุกประเภท  

   คุณสมบัติ: มีความเป็นผู้น า สามารถประสานความร่วมมือให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
มีวินัย  และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น  

  2)  งานกิจกรรมและนันทนาการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
   2.1)  วางแผนและออกแบบกิจกรรม เกม และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ

บันเทิง ในการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนและในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจัด
โครงการ/กิจกรรมของสภานักเรียน  การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เป็นต้น  



 

39 

   2.2)  เป็นพิธีกรและนักประชาสัมพันธ์ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและ
หน่วยงาน ภายนอกท่ีสภานักเรียนมีส่วนร่วมด าเนินงาน  

   2.3)  ประสานงานกับประธานคณะสี เพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ด าเนินงาน ของคณะสีให้เกิดความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

   2.4)  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการด าเนิน
กิจกรรม ด้านกีฬา กรีฑา กิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

   2.5)  เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมสันทนาการในโอกาสต่าง  ๆ ท่ีได้รับการ
ประสานงาน คุณสมบัติ: เป็นนักกิจกรรม มีความความคิดสร้างสรรค์ รักและ
สนใจในกิจกรรมนันทนาการ  

 16.8  กลุ่มบริหารท่ัวไป ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่  
  1)  งานอาคารและสถานท่ี มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
   1.1)   ประสานงานกับกลุ่มบริหารบริการของโรงเรียน เพื่อขอใช้สถานท่ีในการจัด

โครงการ/ กิจกรรมท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนรับผิดชอบ  
   1.2)  รับผิดชอบเรื่องความสะอาดของทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

และในห้องเรียน  
   1.3)  ให้บริการจัดสถานท่ีในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีคณะกรรมการสภา

นักเรียน รับผิดชอบหรือกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
   1.4)  ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   คุณสมบัติ: เสียสละ ละเอียด รอบคอบ และรักในงานบริการ  
  2)  งานปฏิคม มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
   2.1)  วางแผนการต้อนรับผู้มาติดต่อ มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือมาศึกษาดู

งาน การด าเนินงานและกิจกรรมของสภานักเรียน ให้เกิดความเป็นระบบ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   2.2)  จัดเตรียมอาหาร น้ าด่ืม ให้เพียงพอส าหรับผู้มาติดต่องาน ณ ส านักงานสภา
นักเรียน  และหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมาศึกษาดูงานโรงเรียนหรือ
งานสภานักเรียน  

   2.3)  สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการบริการท่ีดีและ
เหมาะสม กับการด าเนินงานของสภานักเรียน  

   คุณสมบัติ: บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ  
 16.9  ท่ีปรึกษาสภานักเรียน ประกอบด้วย   



 

  1)  ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
   1.1) ให้ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมสภานักเรียน และ

น าเสนอ  หัวหน้างานกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ได้ลงนามรับทราบ ต่อไป 

   1.2) เสนอความคิดเห็นในฐานะท่ีปรึกษาสภานักเรียนในการประชุมสภานักเรียน  
   1.3) ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ แก่คณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อให้สามารถ

ด าเนิน โครงการ/กิจกรรม ของสภานักเรียนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
   1.4)  น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสภานักเรียนต่อการประชุม

กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียนและการประชุมของโรงเรียน  
  2) นักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
   2.1)  ให้ประธานนักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียน เป็นประธานในการควบคุมดูแลการ

ทดลอง  การปฏิบัติงานสภานักเรียนของคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่  
และการด าเนินงานของคณะกรรมการ สภานักเรียนหลังได้รับการแต่งต้ังตลอด
ปีการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

   2.2)  ให้รองประธานนักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยประธาน
นักเรียน  ท่ีปรึกษาสภานักเรียน ให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของสภา
นักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

   2.3)  ให้นักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ แก่
คณะกรรมการ สภานักเรียน เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
สภานักเรียนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

   2.4)  ให้นักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการสภา
นักเรียน ตามข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน าของครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน  

 16.10 คณะกรรมการผู้แทนช้ันเรียน คือ หัวหน้าห้องเรียน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  
  1) เป็นผู้ดูแลและผู้น าในการท ากิจกรรมของสมาชิกในช้ันเรียนให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยเข้าร่วมการประชุมสามัญของสภานักเรียนเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการ
ด าเนินการของสภานักเรียน  สู่ช้ันเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
ในการพัฒนากิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียน 

  2)  น าเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อท่ี
คณะกรรมการสภานักเรียนจะได้พิจารณา และน าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไปเข้าร่วมการประชุมสามัญของสภา
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นักเรียนเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการด าเนินการของสภานักเรียน  สู่ช้ันเรียน และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียน 

 
หมวด 5 

สิทธิในการเลือกตั้ง การแต่งตั้ง และสมาชิกสภา 

ข้อ 17  การเลือกต้ังประธานสภานักเรียน การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ และวิธีการท่ีโรงเรียนก าหนด และวิธีการเช่นว่าน้ีให้ครอบคลุมถึง  

 17.1 วิธีการสมัคร วิธีการหาเสียง วิธีการลงคะแนน และวิธีนับคะแนน  
 17.2  การประกาศผลการเลือกต้ัง  
 

ข้อ 18  ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกต้ังให้เป็นประธานสภานักเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  
 18.1  เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในปีการศึกษาท่ีมีการ

เลือกต้ัง 
 18.2  เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5        

ไม่ต่ ากว่า 2.50  
 18.3  เป็นผู้ท่ีไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ  
 18.4  ต้องมีผู้รับรองความสามารถในการปฏิบัติงานผู้รับรองตามวรรคหน่ึงต้องเป็นครูท่ี

ปรึกษาท่ีผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันน้ัน  
 18.5  เป็นผู้มีความตั้งใจและสนใจต่องานสภานักเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

ข้อ 19  คณะกรรมการสภานักเรียนท่ีได้รับสรรหาและแต่งต้ังในต าแหน่งตามข้อ 9.3 9.4 9.5 9.6  9.7 
9.8 9.9 9.10 9.11 และ 9.12 จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 18 และเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4  หรือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในปีการศึกษาถัดจากปีการศึกษาท่ีมีการเลือกต้ัง การสรรหา
และแต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนตามวรรคหน่ึงสามารถสรรหาและแต่งต้ังเพิ่มเติมได้ ในปี
การศึกษาถัดจากปีการศึกษาท่ีมีการเลือกต้ัง โดยต้องสรรหาและแต่งต้ังให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน  หลังจากเปิดภาคเรียนท่ี 1 หรือ ตามคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิจารณา 

ข้อ 20  การเลือกต้ังประธานสภานักเรียน ให้กระท าโดยการเลือกต้ังท่ัวไป โดยก าหนดให้มีการเลือกต้ัง
ในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานสภานักเรียนศึกษาอยู่         
โดยถือเอาเดือนกุมภาพันธ์ และให้ด าเนินการ ดังน้ี  



 

 20.1  การสมัครรับเลือกต้ังประธานสภานักเรียน จะมีการประกาศรับสมัคร ซึ่งจะด าเนินการ 
รับสมัครประธานสภานักเรียนในรูปของพรรค ก่อนการเลือกต้ังอย่างน้อย 15 วัน และ
ใช้เวลาในการรับสมัคร 7 วัน  

 20.2  ผู้สมัครรับเลือกประธานสภานักเรียน จะต้องรวมกลุ่มในรูปของพรรค จ านวนไม่ต่ ากว่า 
15 คน  โดยระบุต าแหน่งหน้าท่ีของผู้สมัครตามข้อ 9 

 20.3  การก าหนดหมายเลขผู้สมัครหลังจากรับสมัคร จะด าเนินการทันทีหลังจากปิดรับสมัคร 
โดยให้ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานสภานักเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจับสลาก
หมายเลขผู้สมัคร  ณ ส านักงานสภานักเรียน หรือสถานท่ีท่ีก าหนดอื่น  

 20.4  การหาเสียงของผู้สมัครประธานสภานักเรียน สามารถด าเนินการได้ทันทีหลังจาก ทราบ
หมายเลขผู้สมัคร โดยการหาเสียงสามารถด าเนินการได้ในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์และไม่
ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของบุคคล เช่น การใช้แผ่นพับ ใบปลิว หรือการน าเสนอด้วยสื่ออื่น 
ๆ เป็นต้น และจะเปิดโอกาสให้ ผู้สมัครและพรรคสามารถหาเสียงในห้วงกิจกรรมหน้า
เสาธงได้ โดยก าหนดให้มีเวลาในการหาเสียงอย่างน้อย 7 วัน  

 20.5  พรรคท่ีได้รับคะแนนเลือกต้ังสูงสุด จะได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานสภานักเรียน      
และมีสิทธิสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียนตามข้อ 9 

 20.6  ในกรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกต้ังมีเพียงพรรคเดียว จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า        
กึ่งหน่ึงของผู้มาลงคะแนนเสียงท้ังหมด จึงจะถือว่าได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียน 
และจะมีสิทธิสรรหา คณะกรรมการสภานักเรียน หากคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหน่ึงของผู้มา
ลงคะแนน จะต้องได้รับการรับรองจาก ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนว่าสามารถด าเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนได้ จึงจะมีสิทธิได้รับการแต่งต้ัง  

 20.7  การจัดหน่วยเลือกต้ัง ก าหนดให ้1 หน่วยเลือกต้ัง  

ข้อ 21  ให้มีการประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญครั้งแรกภายใน 7 วันนับจากมีการประกาศผล        การ
เลือกต้ังอย่างเป็นทางการ เพื่อด าเนินการ ดังน้ี   

 21.1  ให้ประธานสภานักเรียนชุดปัจจุบันท่ีจะหมดวาระ เรียกประธานสภานักเรียน จากพรรค
ท่ีได้รับการเลือกต้ัง และพรรคท่ีได้คะแนนรองลงมา พร้อมสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อม เพรียงกัน ณ ห้องส านักงานสภานักเรียน หรือห้องอื่นท่ีมีความเหมาะสม  

 21.2 ให้ประธานสภานักเรียนชุดปัจจุบันท่ีจะหมดวาระ แจ้งรายละเอียดต่อท่ีประชุม เกี่ยวกับ
ข้ันตอนและวิธีการในการแต่งต้ังประธานสภานักเรียนชุดใหม่อย่างละเอียด โดยมีครูท่ี
ปรึกษา สภานักเรียนให้ค าแนะน าในท่ีประชุม  

 21.3  ให้ประธานสภานักเรียนจากพรรคท่ีได้รับการเลือกต้ัง และพรรคท่ีได้คะแนน รองลงมา 
พร้อมสมาชิกพรรค ทดลองการปฏิบัติงานสภานักเรียน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน 
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หลังจาก การเปิดประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญเป็นครั้งแรก โดยให้สภานักเรียนชุด
ปัจจุบันท่ีจะหมดวาระเป็นพี่เลี้ยง และแนะน าการปฏิบัติงานร่วมกับท่ีปรึกษาสภา
นักเรียน   

 21.4  การทดลองงาน ให้ทดลองงานตามต าแหน่งงานท่ีลงสมัครในนามพรรค โดยม ี        สภา
นักเรียนชุดปัจจุบันท่ีจะหมดวาระเป็นพี่เลี้ยงและแนะน าการปฏิบัติงานร่วมกับท่ีปรึกษา
สภานักเรียน และหลังทดลองการปฏิบัติงานสภานักเรียน ท่ีปรึกษาสภานักเรียนจะจัด
ให้มีการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ด้วยการสอบระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก         บางขุน
เทียน ว่าด้วยสภานักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พ.ศ. 2564 หรือไม่ก็ได้ 
และหากท าการทดสอบแล้วเสร็จ ให้ประกาศผลการสอบเป็นประกาศของโรงเรียนหลัง
การสอบเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน  

 21.5  ให้มีการประชุมสภานักเรียนหลังทดลองการปฏิบัติงานสภานักเรียนแล้วเสร็จ อย่างน้อย
ภายใน 7 วัน หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสภานักเรียนชุดปัจจุบันท่ีจะ
หมดวาระ และท่ีปรึกษาสภานักเรียนพิจารณา แต่จะต้องไม่ช้ากว่าหลังเปิดภาคเรียนท่ี 
1 ในปีการศึกษาถัดไป เกินกว่า 14 วัน เพื่อออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน  และสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียนหลังจาก
การทดลองการปฏิบัติงานสภานักเรียน โดยการสรรหา และแต่งต้ังให้ด าเนินการ ดังน้ี  

  1) ต าแหน่งประธานสภานักเรียน ให้แต่งต้ังผู้สมัครต าแหน่งประธานสภานักเรียน    
จากพรรคท่ีได้รับคะแนนสูงสุดจากการเลือกต้ัง เป็นประธานสภานักเรียน  

  2)  ต าแหน่งรองประธานสภานักเรียนให้แต่งต้ังผู้สมัครต าแหน่งประธานสภานักเรียน   
ท่ีได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังรองลงมาเป็นรองประธานสภานักเรียนหากได้
ต าแหน่งรองประธานสภานักเรียน ไม่ครบท้ัง4คนให้สรรหาโดยวิธีการลงคะแนน
แบบเปิดเผยต่อท่ีประชุมสภานักเรียน  โดยสรรหาจากผู้ลงสมัครเป็นรอง
ประธานสภานักเรียนในรูปของพรรคโดยมีสภานักเรียนชุดปัจจุบันท่ีจะหมดวาระ
และคณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า และกระท าจน
ครบท้ัง 4 คน 

  3)  ต าแหน่งเลขานุการสภานักเรียน เหรัญญิก หัวหน้างาน และรองหัวหน้างาน ให้สรร
หาและแต่งต้ัง โดยวิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผยต่อท่ีประชุม โดยสรรหาจากผู้ลง
สมัครในรูปของพรรค  โดยมีสภานักเรียนชุดปัจจุบันท่ีจะหมดวาระและครูท่ีปรึกษา
สภานักเรียนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าจนครบทุกต าแหน่ง   



 

  4) การสรรหาและการแต่งต้ัง ต้องด าเนินการให้ครบตามจ านวนของ  คณะกรรมการ
บริหารสภานักเรียนตามข้อ 9 และสามารถแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนสภา
นักเรียนตามหมวดข้อ 9 เพิ่มเติมได้เมื่อเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่  

  5) ให้สรรหาและแต่งต้ังนักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียน โดยการสรรหาจากสภานักเรียน
ชุดปัจจุบันท่ีจะหมดวาระ และครูท่ีรับผิดชอบงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ให้ครบจ านวน ตามข้อ 9  

 21.6  ให้ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้แทนช้ันเรียนท่ีได้รับเลือกต้ังจากห้องเรียน แต่ละ
ห้องตามวิธีการท่ีโรงเรียนก าหนด เป็นสภานักเรียนโดยต าแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน หลังเปิดภาคเรียน  

ข้อ 22  การด ารงวาระและสมาชิกภาพของสมาชิกสภานักเรียน มีรายละเอียดดังน้ี  
 22.1  ให้สมาชิกสภานักเรียนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา โดยเริ่มปฏิบัติ 

หน้าท่ีหลังจากได้รับการแต่งต้ังจากผู้อ านวยการและให้ครบวาระการปฏิบัติหน้าท่ี
หลังจากผู้อ านวยการแต่งต้ัง คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่   

 22.2  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระตามข้อ 22.1 สภานักเรียนพ้นต าแหน่งเมื่อ  
  - เสียชีวิต  
  - ลาออก  
  - ขาดจากสภาพการเป็นครูหรือนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  
  - คณะกรรมการสภานักเรียนมีมติให้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งมีคะแนนเสียง เกินกว่า 2 ใน 

3 ของจ านวนสภานักเรียนเท่าท่ีมีอยู่  โดยได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาสภา
นักเรียน   

  - ผู้อ านวยการใช้อ านาจถอดถอน ยุบ เลิก ซึ่งสภานักเรียน  
  - เมื่อคณะกรรมการสภานักเรียนต าแหน่งใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้

คณะกรรมการสภานักเรียนเท่าท่ีมีอยู่ โดยความเห็นชอบของท่ีปรึกษาสภานักเรียน จัด
ให้มีการสรรหาผู้ท่ีมี คุณสมบัติตามข้อ 18 และให้ออกค าสั่งแต่งต้ังโดยผู้อ านวยการเป็น
ผู้ลงนาม และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังน้ัน อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ท่ีตนแทนจนครบ
วาระ  
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หมวด 6 
การบริหารงานสภานกัเรียน 

ข้อ 23 การบริหารงานสภานักเรียน ให้ด าเนินการ ดังน้ี  
 23.1  การวางระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานของสภานักเรียน ตลอดจน การ

บริหารกิจกรรมสภานักเรียน ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน
ด าเนินการ โดยความเห็นชอบของครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน และหัวหน้างานกิจการ
นักเรียน  และฝ่ายบริหารโรงเรียนกรณีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของสภานักเรียน 
ให้คณะกรรมการการสภานักเรียน ชุดปัจจุบันเป็นผู้ด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จก่อนมี
การเลือกต้ังประธานสภานักเรียน คนใหม่ ภายใน เดือนมกราคมของทุกปี โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน 

 23.2  กรณีท่ีประธานสภานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ประธานสภานักเรียนสามารถ 
น าเสนอรายช่ือรองประธานสภานักเรียนคนใดคนหน่ึง เป็นผู้รักษาการแทนประธานสภา
นักเรียน ต่อผู้อ านวยการเพื่อแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้โดยต้องก าหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติหน้าท่ีและการสิ้นสุด การปฏิบัติหน้าท่ีแทนในคราวน้ันให้ชัดเจน  

 23.3 ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในการวางแผนหรือการเขียนโครงการ  
และมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 6   

 23.4  นักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียน มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ในการวางแผน  
หรือการเขียนโครงการของสภานักเรียน ตลอดจนช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของสภา
นักเรียน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   

 23.5  การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ให้สภานักเรียนเป็นผู้เสนอโครงการ  โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน  ให้รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนองานนโยบายและแผนพิจารณาโครงการ 
และเสนอต่อ ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ  

 23.6 ให้คณะกรรมการสภานักเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ของสภา
นักเรียน คู่มือการปฏิบัติงานของสภานักเรียน และด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสภา
นักเรียนได้รับ มอบหมายจากโรงเรียน  

 23.7 ให้คณะกรรมการสภานักเรียนด าเนินการสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรมของสภานักเรียนท่ีได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และโครงการ/กิจกรรมท่ี
สภานักเรียนได้รับ มอบหมายจากโรงเรียน โดยความเห็นของครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน 



 

โดยให้ประธานสภานักเรียนเป็นผู้ลงนาม ในบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงาน
ร่วมกับประธานครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน และให้น ารายงานผล การด าเนินงานรายงาน
ต่อครูหัวหน้างานท่ีสนับสนุนงบประมาณหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรมของสภานักเรียนลงนามรับทราบ และให้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานน้ัน
ต่อรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และผู้อ านวยการลงนามรับทราบ
ตามล าดับ การจัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงานของสภานักเรียน ให้เผยแพร่ผล
การด าเนิน โครงการ/กิจกรรมของสภานักเรียนต่อสาธารณชนในรูปแบบและวิธีการท่ี
คณะกรรมการสภานักเรียน เห็นสมควรและเหมาะสม  

 23.8  ในกรณีที่คณะกรรมการสภานักเรียนไม่สามารถด าเนินการบริหารงานสภานักเรียน และ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามระเบียบน้ีในข้อหน่ึงข้อใดได้ด้วยเหตุสุดวิสัยและจะส่งผลให้การ
บริหารงาน ขาดความต่อเน่ือง ให้คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาสภานักเรียน พิจารณา ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อให้การบริหารงานสภา
นักเรียนสามารถด าเนินการต่อไปได้และเกิด ความต่อเน่ือง และให้ประธานครูท่ีปรึกษา
สภานักเรียนเป็นผู้รายงานต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการ  นักเรียน และ
ผู้อ านวยการเพื่อรับทราบด้วย กรณีตามวรรคหน่ึงหากยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการสภา
นักเรียนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการ สภานักเรียนชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าท่ีแทนไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ 

 
หมวด 7 

การประชุมสภานกัเรียน 

ข้อ 24  การประชุมของสภานักเรียน ม ี2 ประเภท ดังน้ี  
 24.1 การประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญให้คณะกรรมการสภานักเรียนจัดประชุมเพื่อ

วางแผนและน าเสนอแนวทางการบริหารงานสภานักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ให้มีคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียนและ
คณะกรรมการผู้แทนช้ันเรียนจากทุกห้องเรียนเข้าร่วมการประชุมสภานักเรียนสมัย
สามัญด้วยทุกครั้ง  

 24.2  การประชุมสภานักเรียนสมัยวิสามัญ ให้จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อประชุม 
ปรึกษา หารือการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน การสรุปและรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม สภานักเรียนในครั้งก่อน หรือหากสมาชิกสภานักเรียนเห็นความจ าเป็นเร่งด่วน
ท่ีต้องด าเนินการประชุม เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและส่วนรวม ให้ประธานสภา
นักเรียนเรียกประชุมได้  
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ข้อ 25 ในการประชุมสภานักเรียนแต่ละครั้งต้องประกอบด้วยองค์ประชุม ดังน้ี  
 25.1  การประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ ให้ประกอบด้วย คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภา

นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการผู้แทนช้ันเรียนจากทุก
ห้องเรียน โดยให้มี คณะกรรมการสภานักเรียน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ ให้มีคณะกรรมการผู้แทน ช้ันเรียน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ านวนห้องเรียน
ในปีการศึกษาน้ัน และให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษา สภานักเรียน อย่างน้อย 2 คน ได้แก่
ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน อย่างน้อย 1 คน และนักเรียนท่ีปรึกษา สภานักเรียน อย่าง
น้อย 1 คน  

 25.2  การประชุมสมัยวิสามัญ ให้ประกอบด้วย คณะกรรมการสภานักเรียน อย่างน้อย        
กึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ และท่ีปรึกษาสภานักเรียน อย่างน้อย 2 คน ได้แก่
ครูท่ีปรึกษา สภานักเรียน อย่างน้อย 1 คน และนักเรียนท่ีปรึกษาสภานักเรียน อย่าง
น้อย 1 คน  

 25.3  ประธานสภานักเรียนเป็นผู้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับรองประธานสภา
นักเรียน  

 25.4  ให้ประธานสภานักเรียนเป็นประธานในท่ีประชุมในกรณีท่ีประธานสภานักเรียนไม่อยู่  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธาน สภานักเรียนคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุมแทน  

 25.5  ให้เลขานุการสภานักเรียน เป็นผู้จัดท าหนังสือเชิญประชุม จดบันทึกการประชุมและ  
ลงนามรับรองในบันทึกการประชุมน้ัน และให้เลขานุการสภานักเรียนน าเสนอบันทึก
การประชุมให ้ประธานสภานักเรียนเป็นผู้ตรวจบันทึกการประชุมน้ันและลงนามรับรอง 
ในกรณีท่ีหัวหน้าเลขานุการสภานักเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รอง
หัวหน้า เลขานุการสภานักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีแทน กรณีตามวรรคหน่ึงเมื่อประธานสภา
นักเรียนตรวจบันทึกการประชุมแล้ว ให้ประธาน สภานักเรียนจัดท ารายงานการประชุม
น้ันเสนอต่อครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนเพื่อตรวจและลงนามในรายงาน การประชุม และ
ให้ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนน ารายงานการประชุมน้ัน เสนอต่อประธานท่ีปรึกษาสภา
นักเรียน  คือ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลลงนาม และรายงานให้ผู้อ านวยการ
เพื่อรับทราบตามล าดับ   

 25.6  ในการประชุมให้กรรมการสภานักเรียนแถลงผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน โดย
การน าเสนอของรองประธานสภานักเรียน หัวหน้างาน และคณะกรรมการสภานักเรียน
ในกลุ่มงาน  โดยท่ีประชุมมีสิทธิซักถามในกรณีมีข้อสงสัยหรืออภิปรายในข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน กิจกรรมสภานักเรียนในอนาคต 



 

 25.7  งานเหรัญญิก ต้องรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน ของสภา
นักเรียนให้ท่ีประชุมทราบทุกครั้ง และท่ีประชุมมีสิทธิในการซักถามในกรณีเกิดข้อสงสัย  

 25.8  ผู้เข้าประชุมคนหน่ึงมีสิทธิในการออกเสียง 1 เสียง  
 25.9  การวินิจฉัยช้ีขาดของมติท่ีประชุมให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติมี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาด  
 25.10 ให้ประธานในท่ีประชุมควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  
 

หมวด 8 
สิทธิในการยับยั้ง 

ข้อ 26  ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้างานกิจการนักเรียน ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน 
โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการมีอ านาจในการยับยั้ง  กิจกรรมใดก็ตามของสภานักเรียน 
หรือสามารถถอดถอนเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยุบ เลิก ซึ่งกิจกรรมใดได้ ตามเหตุอันสมควร 
เมื่อเห็นว่ากิจกรรมน้ันไม่สมควร หรือขัดต่อระเบียบน้ี  

 
หมวด 9 

การแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 27  ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา สภานักเรียน

จึงจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ และต้องเสนอระเบียบท่ีขอแก้ไขน้ันเป็นร่างต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภานักเรียน และสามารถประกาศใช้เป็นระเบียบได้ก็ต่อเมื่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ สภานักเรียนได้ประชุมร่วมกันและผ่านการลงคะแนนเสียง โดยต้องมีคะแนน
เสียงท่ีเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง ของจ านวนสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียนท้ังหมดเท่าท่ี
มีอยู ่และผู้อ านวยการลงนามในประกาศ จึงจะสามารถใช้ระเบียบใหม่น้ันแทนได้  

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 28  ให้สภานักเรียนซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ระเบียบน้ีเป็นสภานักเรียนตามระเบียบน้ี         
 ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (นายวีระเชษฐ์   ฮาดวิเศษ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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- ตัวอย่างใบลาป่วย/ลากิจ - 



 

 
 

 
สามารถรับเอกสารได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีเว็บไซต์: 
https://drive.google.com/file/d/1fLGY9hNRIOqj6kRJ9eeqAqvRshbIpE1d/v
iew?usp=sharing  

 
- ตัวอย่างแบบขออนุญาตเข้าโรงเรียนสาย - 
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สามารถรับเอกสารได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีเว็บไซต์: 
https://drive.google.com/file/d/1YjG6sFiZzlsSoZ14AV885C-
GBGDCifIZ/view?usp=sharing  

 
- ตัวอย่างแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน - 



 

 
 

 
สามารถรับเอกสารได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีเว็บไซต์: 
https://drive.google.com/file/d/1OxxleuQV6m8UpQGqny_IzcCujtrhoL8F
/view?usp=sharing  

 
- ตัวอย่างแบบขออนุญาตให้นกัเรียนเข้าโรงเรียนสาย - 
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ใช้ในกรณีทีน่ักเรียนมีความจ าเป็นพิเศษ 

 
 

สามารถรับเอกสารได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีเว็บไซต์: 
https://drive.google.com/file/d/1ldnP71aMjx9lFrCSuxL7bZj6gh3FWbC
P/view?usp=sharing  

 



 

ตัวอย่างการปกัเครือ่งหมาย 
ที่หน้าอกเสือ้ของนักเรียนระดบัชั้นต่าง ๆ ปีการศกึษา 2564 

ระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนตน้ 

ส าหรับเครื่องแบบนักเรียนให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 

นักเรียนหญิง นักเรียนชาย 

  
บริเวณอกด้านขวา บรรทัดท่ี 1 ปักอักษรย่อ ท.ภ.ท สูงประมาณ 2 เซนติเมตร 
                       บรรทัดสุดท้ายปัก ช่ือ - สกุล สูงประมาณ 1 เซนติเมตร 
บริเวณปกเสื้อด้านซ้าย เครื่องหมายจุดแสดงระดับช้ัน ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 1 จุด 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 2 จุด 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 3 จุด 

ส าหรับเครื่องแบบพลศึกษาให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว 

 

บริเวณอกด้านขวา ปัก ช่ือ - สกุล สูงประมาณ 1 เซนติเมตร 
บริเวณปกเสื้อด้านขวา เครื่องหมายจุดแสดงระดับช้ัน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 1 จุด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 2 จุด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 3 จุด 

ส าหรับเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารีพื้นสีเลือดหมู ปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง 

เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบเนตรนารี 

  

บริเวณอกด้านขวา ปัก ช่ือ - สกุล สูงประมาณ 1 เซนติเมตร 
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ระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ส าหรับเครื่องแบบนักเรียนให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 

นักเรียนหญิง นักเรียนชาย 

  

บริเวณอกด้านขวา ประดับเข็มตราสัญลักษณ์เหนืออักษรย่อ ท.ภ.ท 
                       บรรทัดท่ี 1 ปักอักษรย่อ ท.ภ.ท สูงประมาณ 2 เซนติเมตร 
                       บรรทัดสุดท้ายปัก ช่ือ - สกุล สูงประมาณ 1 เซนติเมตร 
บริเวณปกเสื้อด้านซ้าย เครื่องหมายจุดแสดงระดับช้ัน ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 1 จุด 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 2 จุด 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 3 จุด 

 
ส าหรับเครื่องแบบพลศึกษาให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว 

 

บริเวณอกด้านขวา ปัก ช่ือ - สกุล สูงประมาณ 1 เซนติเมตร 
บริเวณปกเสื้อด้านขวา เครื่องหมายจุดแสดงระดับช้ัน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 1 จุด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 2 จุด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปักเครื่องหมายจุดวงกลม 3 จุด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
นร ต้น 
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นร ช ต้น 

  



 

เนตรนารี 
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ลูกเสือ 

  



 

นรญปลาย 
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นรชปลาย 

  



 

พลญ 

  



 

63 

พลช 

  



 

รด 
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ทรงผม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- ส าเนา - 
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- ส าเนา -
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- ส าเนา -

 
 

 



 

 

- ส าเนา - 
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- ส าเนา -  

 
 



 

 

 

- ส าเนา - 
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- ส าเนา - 



 

 
 

 

 


