
ระเบียบโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                   

ด้วยทางโรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เห็นสมควรที่จะกำหนดระเบียบของโรงเรียน ว่า
ด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารโรงเรียน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่๑ 
     บททัว่ไป 

ข้อ. ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียน 
         ทัพพระยาพิทยา พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ. ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศใช้ เป็นต้นไป 

ข้อ. ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ระเบียบนี้ 
         แทน 

ข้อ. ๔ ในระเบียบดังนี้ 
         “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
 “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
 “คร”ู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
 “ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
 “การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือ ฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรมหรือการลงโทษตามระดับความผิดที่ กระทำ และการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

“พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกกรมที่นักเรียนแสดงออกในทางท่ีผิด ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของกฎหมายบ้านเมือง ของโรงเรียน กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕48 
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕62  และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
งามของสังคม  

“พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร กระทำความดีอันเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนร่วม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดี และควรได้รับรางวัล 

“การกระทำความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ข้อบังคับของโรงเรียน 
หรือกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

“ทำกิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระทำผิด ทำกิจกรรมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน ส่วนรวม
หรือสังคม 

ข้อ. ๕ ให้ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวดที่ ๒ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

ข้อ. ๖ แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
     (๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยของไทย 
          (๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน 
        (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
     (๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
       (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน 
        (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
         (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม 
        (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
         (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
        (๑o) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 

ข้อ. ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนและการมาโรงเรียน 
    (๑) แต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
        (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจำวัน 
       (๓) ทำความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
         (๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
       (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา o๗.๕o น. 
      (๖) ทำความเคารพครู และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อมาถึงโรงเรียน 

ข้อ. ๘ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
      (๑) ต้องเข้าเรียนตรงเวลา 
       (๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน 
         (๓) รักษากิริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
          (๔) ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน และวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ 
        (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียน ต้องขออนุญาตและทำความเคารพครูผู้สอน ก่อนทุกครั้ง 
      (๖) ไม่นำอาหาร เครื่องดื่มใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
         (๗) ไม่ทำความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
         (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
       (๙) ฟัง คิด และซักถามครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจและจดบันทึกไว้เสมอ 
         (๑๐) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 
 
ข้อ. ๙  สิ่งที่นักเรียนต้องไม่นำเข้ามาในโรงเรียน 
        (๑) อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ 
          (๒) สื่อลามกอนาจาร 
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          (๓) สิ่งเสพติดให้โทษ 
          (๔) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท 
         (๕) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 
       (๖) สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึ่งไม่มีความจำเป็นต่อการเรียน 
       (7) อุปกรณ์สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจำหน่ายสินค้า 
        (8) บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือ บุคคลในครอบครัว 
         (9) สัตว์เลี้ยง 
      (๑0) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆของราชการ  

ข้อ. ๑๐ การแสดงความเคารพ 
ก ในห้องเรียน 

          (๑) ครูเข้าสอนหรือเลิกการสอนให้หัวหน้าบอก “นักเรียนทำความเคารพ” 
            (๒) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ให้ครูผู้สอนแนะนำให้นักเรียนรู้จักให้หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพ     
เช่นเดียวกับการเคารพครู 

ข.นอกห้องเรียน  
           (๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโสด้วยการหยุดเดิน ยืนตรงทำความเคารพด้วยการไหว้ที่ถูกต้องตามมารยาท
และแบบอย่างของไทย พร้อมกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” 
           (๒) กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ให้นักเรียนหยุดยืนตรง พร้อมกล่าวคำว่า 
“สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” 
          (๓) การเดินผ่านครูและผู้อาวุโสกว่านักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านไป 

ข้อ. ๑๑ การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนักเรียน 
     (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 
        (๒) ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพ่ือนนักเรียนในทางที่ถูกท่ีควร 
         (๓) ยกย่องให้เกียรติแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
        (๔) พูดและแสดงกิริยามารยาทสุภาพต่อนักเรียนทุกคน 
        (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพ่ีหรือผู้อาวุโสกว่า 
        (๖) ไม่ชักชวนยุยงส่งเสริมให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม 
        (๗) เคารพและปฏิบัติตามมติแนวปฏิบัติของสภานักเรียน 

ข้อ. ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ 
(๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน 
(๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์ในการทำข้อสอบให้พร้อมเสมอ 
(๓) ไปดูสถานที่สอบก่อนเวลาพอสมควร 
(๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ 
(๕) ไม่นำเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ 
(๖) นั่งประจำตามที่นั่งสอบตามท่ีกำหนด 
(๗) กรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้สอบ วิชาทีส่อบ วันเวลาที่สอบ ให้ครบถ้วน 
(๘) ปฏิบัติตามคำชี้เเจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 



ระเบียบโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ว่าด้วยความประพฤติและการปฏบิัติตนของนักเรียนโรงเรยีนทัพพระยาพิทยา พ.ศ. ๒๕๖๓ /หน้าที ่4 
 

(๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือคัดลอกคำตอบของผู้อ่ืน โดยเด็ดขาด 
(๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกีบผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
(๑๑) ไม่ออกห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนดส่ง 
(๑๒) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่เสียงดังหรือทำกิริยารบกวนผู้อื่น 

ข้อ. ๑๓ การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จำเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนไก้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเมือ่โรงเรียนกำหนดหรือเเจ้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็
ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้
ผู้ปกครองมาขออนุญาตก่อนเสมอ 

ข้อ. ๑๔ การร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
นักเรียนทีมีจุดประสงค์ไปเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ภายนอก  

ในเวลาเรียน หรือ เป็นกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนต้องแจ้งให้ผู้ที่จะนำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมขออนุญาตมายัง
โรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ. ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
เมื่อนักเรียนจำเป็นต้องออกจากโรงเรียนหรือในเวลาเรียนมีขั้นตอน วิธีการ ในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้รับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลที่จำเป็น 
(๒) มีครูเป็นผู้รับรองเหตุความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
(๓) เป็นนักเรียนที่มาเข้าเรียนในวันที่ขออนุญาต 
(๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนมีขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) ผู้ปกครองหรือครู นำนักเรียนเเจ้งเหตุผลจำเป็นและช่วงเวลาที่ต้องขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณ 
โรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบคณะกรรมการฝ่ายกิจการ 
(2) ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึกข้อมูลขออนุญาตของนักเรียนที่ขอ 
อนุญาต 
(3) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อนำไปแสดงต่อครูเวรหรือยามก่อนออกจากโรงเรียน 
แล้วนำบัตรพกติดตัวไปด้วยขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน 
(4) เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด. ให้แสดงบัตรต่อครูเวรหรือยามแล้วมารายงานตัวที่ 
ห้องกิจการนักเรียนพร้อมคืนบัตรแก่ผู้อนุญาต 
(5) ผู้อนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียน 

 
ข้อ. ๑๖ การใช้ยานพาหนะในโรงเรียน 

(1) ห้ามนักเรียนนำรถยนต์มาโรงเรียน และขับข่ีรถจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียนเพื่อทำความ
เคารพครู นำรถไปจอดไว้ในโรงจอดรถที่จัดจอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพ่ือความปลอดภัยทุกครั้ง 

(2) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียนเพื่อทำความเคารพ
ครู นำรถไปจอดไว้ในที่โรงจอดรถที่จัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพ่ือความปลอดภัยทุกครั้ง  
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(3) นักเรียนที่โดยสารมากับรถรับส่งนักเรียนหรือรถประจำทาง ให้ลงทาด้านหน้าโรงเรียนจุดที่ครูเวรประจำวัน 
ได้ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ทำความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับการข้ึนรถกลับบ้าน
หลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น 
 
ข้อ. ๑๗ การใช้อาคารเรียน สถานที่ ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 

(๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจำห้องนั้นๆ 
(๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆตามระเบียบการใช้ห้องและควรมีครูผู้ดูแลอย่าง 

เคร่งครัด 
(๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ใดๆในห้องโดยเด็ดขาด 

ข้อ. 18 เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียน
ทัพพระยาพิทยา จึงกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ดังนี้ 

(1) ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ทุกคน ที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 
(2) ต้องได้รับการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน 
    - กรณีปกติ สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ 
    - กรณีผิดปกติ โรงเรียนจะทำการคัดแยก เพ่ือจัดกิจกรรมให้เฉพาะ และจะประสานสาธารณสุขอำเภอใน 
      การคัดกรองอย่างละเอียดต่อไป 
(3) แสกนคิวอาร์โคด ไทยชนะ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หรือ ลงทะเบียนเข้าใช้พ้ืนที่บริเวณโรงเรียนในสมุดคุมท่ี

โรงเรียนจัดไว้ให้ เพ่ือยืนยันตัวตน ทุกครั้งที่เขา้มาในบริเวณโรงเรียน และลงทะเบียนออกทุกครั้งที่ออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โดยกำหนดให้มีการผ่านประตูเข้าออกตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

(4) ล้างมือและทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ ณ จุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
(5) จัดระยะห่างทางสังคม ให้เป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) กำหนด 
(6) งดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน อันจะเป็นเหตุให้นักเรียนเกิดการสัมผัสกัน 

ข้อ. ๑9 ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุขได้รับความสะดวกเเละปลอดภัย  
หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระทำผิดระเบียบ จะถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  
ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
 

หมวดที ่๓ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

ข้อ. 20 เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑.๑ เสื้อเป็นแบบเชิ้ต คอปก ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อหนาพอประมาณ ผ่าอกตลอด มีสาบที่ 
อกเสื้อกว้าง ๓.๕ - ๔.๐ เซนตเิมตร กระดุมสีขาวขนาดศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตรจำนวน ๕ เม็ดแขนยาวเพียงข้อศอก มี
กระเป๋าติดอยู่ระดับแนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋าขนาดกว้างตั้งแต่ ๘ – ๑๒ เซนติเมตรลึก ๑๐ เซนติเมตรพอเหมาะกับ
ขนาดของเสื้อ เมื่อสวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดโดยรอบ 
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๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงขาสั้นใช้ผ้าสีกากี ชนิดผ้าโทเลหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝ้ายหรือเวสปอส์ย มีจีบหน้า ๒ จีบ 
มีหูเข็มขัด ๖-๗ หู ขาสั้นเหนือสะบ้าหัวเข้าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 
๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง กางเกงต้องสวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของกางเกง 

๑.๓ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาล ขนาดความกว้างงของสายตั้งแต่ ๒.๕-๔ เซนติเมตร 
ตามลักษณะรูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง รูปสี่เหลี่ยม ชนิดหัวกลัดรูเดียว สายไม่มีลวดลาย ห้ามเสริมแต่ง
เข็มขัดในลักษณะอื่นใด 

     ๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าผ้าใบชนิดหุ้มส้นสีน้ำตาล แบบผูกเชือก ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน เวลาสวมใส่ต้อง
รอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 

     ๑.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีน้ำตาล มีสัญลักษณ์ของโรงเรียนเท่านั้น  
๒. นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

      ๒.๑ เสื้อ ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
               ๒.๒ กางเกง ให้ใช้กางเกงลักษณะเดียวกันกับรูปแบบกางเกงนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่เป็นสีดำ 
               ๒.๓ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดความกว้างของสายตั้งแต่ ๒.๕-๔ เซนติเมตร ตามลักษณะรูปร่างของ 
นักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยม ชนิดหัวกลดัรูเดียว สายไม่มีลวดลาย ห้ามเสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอื่นใด 

     ๒.๔ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว มีตราสัญลักษณ์โรงเรียนเท่านั้น 
      ๒.๕ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าผ้าใบชนิดหุ้มส้นสีดำ แบบผูกเชือก ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน เวลาสวมใส่ต้อง 
รอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 

๓. นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๓.๑ เสื้อ ให้ใช้ทรงกะลาสี ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป แขนสั้นปลายแขนจีบ ให้มี 
กระเป๋าเสื้อ ๑ ใบ ติดบริเวณริมขอบเสื้อด้านล่างข้างขวาขนาด ๘ x ๑o เซนติเมตร ความยาวของเสื้อให้อยู่ระดับข้อมือ
ตนเองเมื่อยืนตรง เวลาสวมใส่สวมเสื้อซับในสีขาวก่อนสวมเครื่องแบบ ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลมชนิดติดคอและมีสีสัน สวมคอ
ซองสีกรมท่า ชายสามเหลี่ยมผูกเงื่อนกลาสี แยกชายออกข้างประมาณ ๒.๕ นิ้ว 
 ๓.๒ กระโปรง ให้ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลายละไม่บางเกินไป เอว 
กระโปรงมีขอบกว้างประมาณ ๓-๔ เซนติเมตร แบบกระโปรงใช้แบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ 
จีบกระโปรงหันออกด้านนอก เย็บทับจีบกระโปรง จากขอบเอวลงมาไม่เกิน ๑o  เซนติเมตร มีกระเป๋าแบบเจาะอยู่บริเวณ
ตะเข็บด้านขวา ๑  
         ๓.๓ ถุงเท้าให้ใช้ถุงเท้าสีขาวมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนเท่านั้น 
         ๓.๔ รองเท้าให้ใช้รองเท้าหนังสีดำชนิดหุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวมน มสีาย
รัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบ  ให้ใช้รองเท้าผ้าใบชนิดหุ้มส้นสีขาว แบบผูกเชือกไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน เวลาสวมใส่ต้องรอด
เชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 
        ๓.5 การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องสำอางใดๆตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอื่นใดของร่างกายที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน ให้ใช้สบู่ แป้งฝุ่นทำความสะอาดต่างๆของร่างกายในบางกรณี เช่นหลังจากเรียนพละศึกษาหรือทำกิจกรรม
ของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีต่างๆ ทีผ่ิดธรรมชาติ 

๔. นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ๔.๑ เสื้อให้ใส่เป็นแบบเชิ้ต ผ้าสีขาวเกลี้ยงเนื้อผ้าไม่บางเกินควร แขนสั้นปลายแขนจีบ ผ่าอกตลอด เสื้อมีสาบ
ขนาดความกว้าง ๓  เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑  เซนติเมตร จำนวน ๕ เม็ด ตัวเสื้อไม่รัดรูปและเวลา
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สวมใส่ให้สวมเสื้อซับในสีขาวก่อนสวมเครื่องแบบ ห้ามใสเสื้อยืดคอกลมชนิดติดคอ ให้ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง เมื่อมองดูให้
เห็นเข็มขัดโดยรอบ 
       ๔.๒ กระโปรงให้ใช้กระโปร่งสีกรมท่า ลักษณะแบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ๔.๓ ถุงเท้าและรองเท้า ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ๔.๔ เข็มขัดให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดความกว้างของสายตั้งแต่ ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร ตามลักษณะรูปร่างของ
นักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีดำ รูปสี่เหลี่ยม ชนิดหัวกลัดรูเดียว สายไม่มีลวดลาย ห้ามเสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอ่ืนใด 
 ๔.5 การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องสำอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอื่นใดของร่างกายที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน ให้ใช้สบู่ แป้งฝุ่นทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ในบางกรณี เช่น หลังจากเรียนในรายวิชาพล
ศึกษา หรือ ทำกิจกรรมของโรงเรียน และหา้มตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆ ที่ผิดธรรมชาติ 
           ๕. เครื่องหมายของโรงเรียนและการแต่งกาย 
       ๕.๑ ให้ปักอักษรย่อ ท.พ.พ.ที่อกเสื้อเบื้องขวา ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ปักทึบขนาดของตัวอักษร กว้าง ๑ เซนติเมตร สูง 
๑.๕ เซนติเมตร 
       ๕.๒ การปักชื่อและชื่อสกุลของนักเรียนให้ปักทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ธรรมดา ขนาดตัวอักษร สูง ๑ เซนติเมตร 
ที่อกเบื้องซ้ายในระดับเดียวกับการปักอักษารย่อ ท.พ.พ. 
       ๕.๓ ให้ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้นเรียนที่อกเสื้อด้านซ้าย เหนือชื่อ-สกุล โดยใช้ปักทึบเป็นรูปวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓ เซนติเมตร ตามระดับชั้น ดังนี้    

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  จำนวน ๑ ดวง 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ จำนวน ๒ ดวง 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จำนวน ๓ ดวง 

   ๕.๔ การปักเครื่องหมายบอกระดับชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้
ด้ายสีสีน้ำเงิน 

๖. เครื่องแบบพลศึกษา 
      ๖.๑ ให้ใช้เสื้อและกางเกงที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งจำหน่ายโดยฝ่ายสวัสดิการโรงเรียนทัพพระยาพิทยาเท่านั้น 
       ๖.๒ ให้ปักชื่อและชื่อสกุล ที่อกเสื้อด้านซ้ายเป็นภาษาไทยเหนือกระเป๋าด้วยสีน้ำเงินตัวพิมพ์ขนาดธรรมดา สูง ๑ 
เซนติเมตร 
       ๖.๓ นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลและ
นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้รองเท้าผ้าใบสีดำ 

๗. เครื่องแบบลูกเสื้อ-เนตรนารี ให้แต่งตามระเบียบการแต่งเครื่องแบบของสำนักกิจการลูกเสือ-เนตรนารีและยุว
กาชาด 

๘. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งตามระเบียบการแต่งเครื่องเเบบนักศึกษาวิชาทหารกรมการรักษาดินแดน 
๙. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยทองคำ แหวน ต่างหู หวีสับ โบวผ์ูกผมสีต่างๆ ซึ่ง

ถ้าครู-อาจารย์พบเห็นสามารถแจ้งเตือนผู้ปกครองมิให้นักเรียนสวมใส่มาอีกเพ่ือความปลอดภัยของนร.ด้วย 
๑๐. กระเป๋านักเรียน ให้ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ซึ่งจำหน่ายโดยฝ่ายสวัสดิการโรงเรียนทัพพระยา

พิทยา 
๑๑. ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บหรือตกแต่งส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ห้ามเขียนคิ้ว กัน

คิ้ว ห้ามดัดขนตา ห้ามสักรูปต่างๆบนร่างกาย ไม่อนุญาตให้ใช้คอนแท็คเลนส์แฟชั่นและดัดฟันแฟชั่น 
๑๒. เครื่องแบบชุมนุมต่างๆที่นักเรียนเลือกเขียน ให้ใช้ตามคำสั่งของแต่ละชุมนุมท่ีกำหนดขึ้น 
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หมวดที ่4 
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน 

ข้อ. 21 การกำหนดทรงผมของนักเรียน โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน 
พ.ศ. 2563 ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ดังนี้ 
 (1) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและ
กลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 
 (2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย 
 (3) นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
                ก. ดัดผม 
       ข. ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
                ค. ไว้หนวดหรือเครา 
  ง. การกระทำอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณืหรือ
เป็นลวดลาย   

ข้อ. 22  ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ข้อ 7 ภายใต้
บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบ
เกีย่วกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้
ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนทัพพระยาพิทยาจึงกำหนดระเบียบเพิ่มเติม เพ่ือให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ดังนี้ 
  ๑. ทรงผมนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านข้างและด้านหลังตัดเกรียนติดหนังศรีษะ ด้านบนและด้านหน้า
ยาวไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ห้ามใส่เจล น้ำมัน สเปรย์ ครีมแต่งผม ห้ามย้อมหรือกัดสีผมหรืออ่ืนๆในลักษณะเป็นการเสริมสวย 

๒. ทรงผมนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไว้ผมแบบรองทรงสูงด้านข้างและด้านหลังตัดสั้น ไล่สูงขึ้นไป
ให้มองเห็นเป็นขอบโดยอนุญาตให้ใช้หวีรองได้ไมเ่กินเบอร์ 2 ด้านบนและด้านหน้ายาวไม่เกิน 4  เซนติเมตร ห้ามไว้จอน ไว้
หนวด ไว้เครา ห้ามใส่เจล น้ำมัน สเปรย์ ครีมแต่งผม ห้ามย้อมหรือกัดสีผมหรืออ่ืนๆในลักษณะเป็นการเสริมสวย 

๓. ทรงผมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผมให้ตัดทรงบ๊อบ ปลายผมเสมอกันทุกด้าน ความยาวเลยติ่งหู
ตนเองได้ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผม กัดสีผม และห้ามตกแต่งผมโดยเจล น้ำมัน สเปรย์หรือ
เครื่องสำอางอ่ืนใดให้ใช้กิ๊บหนีบผมสีดำขนาดพอเหมาะเท่านั้นมนการจัดทรงผม 
      **สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความจำเป็นต้องไว้ผมยาว จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน
เป็นรายกรณีเท่านั้น และให้รวบและมัดแบบหางม้าให้เรียบร้อย โดยผูกด้วยริบบิ้น ดังนี้ ** 

ม.๑ สีขาวแบบกิ๊ฟสำเร็จรูปมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
ม.๒ สีน้ำเงินแบบกิ๊ฟสำเร็จรูปมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
ม.๓ สีน้ำตาลแบบกิ๊ฟสำเร็จรูปมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
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         ๔. ทรงผมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผมให้ตัดทรงบ๊อบ ปลายผมเสมอกันทุกด้าน ความยาวระดับปก
เสื้อของตนเอง ส่วนนักเรียนที่ไว้ผมยาวให้รวบและมัดแบบหางม้าให้เรียบร้อย โดยผูกริบบิ้น ดังนี้ 

ม.๔ สีขาวแบบกิ๊ฟสำเร็จรูปมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
ม.๕ สีน้ำเงนิแบบกิ๊ฟสำเร็จรูปมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
ม.๖ สีน้ำตาลแบบกิ๊ฟสำเร็จรูปมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

               ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผม กัดสีผม และห้ามตกแต่งผมโดยเจล น้ำมัน สเปรย์หรือเครื่องสำอางอ่ืนใด ให้ใช้กิ๊บ
หนีบผมสีดำขนาดพอเหมาะเท่านั้นในการจัดทรงผม 
        

หมวดที่ 5 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

ข้อ. ๒3 นักเรียนที่กระทำความผิด ทางโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศใช้ เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 " การลงโทษ " หมายถึง ระดับและวิธีการที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำความผิดมี ๔ สถาน ดังนี้ 
    (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
             (๒) ทำทัณฑ์บน 
  (3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
           (๓) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
            ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั้นแกล้ง หรือลงโทษ ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท 
โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรง ของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพ่ือ
เจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางที่ดีต่อไป 

ให้ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนสถานศึกษามอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจการลงโทษนักเรียน 
นักศึกษา  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง 
  -การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของ
สถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
    -การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำ
ทัณฑ์บนไว้ด้วย 
 - การตดัคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา และทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
       -การทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนกระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปเป็นแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
       หมายเหตุ..การเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเหมาะสม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียน
กระทำความผิดร้ายแรง หรือได้รับการทำทัณฑ์บนครบ ๓ ครั้งแล้ว หรือถูกตัดคะแนนความประพฤตเิกินกว่าร้อยละ 50 
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หมวดที่ 6 
ระดับความผิด ลักษณะการกระทำความผิดและเกณฑ์การลงโทษ 

ข้อ. ๒4 นักเรียนจะถูกลงโทษเมื่อมีประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับความผิด ลักษณะการกระทำความผิดและ
เกณฑ์การลงโทษ ดังนี้ 

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด  
สถานเบา 

ตัดคะแนน 5 คะแนน 
-ทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือก่อความสกปรกในโรงเรียน 
-เข้าห้องเรียนช้า 
-ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
-มาเรียนสาย 
-รับประทานอาหารในเวลาเรียน 
-ไม่ทำเวรหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
-ขับข่ียานภาหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
-แต่งกายหรือทรงผมผิดระเบียบ 
-ไม่นำข่าวสารหรือจดหมายไปแจ้งผู้ปกครอง 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด  
สถานกลาง 

ตัดคะแนน 10 คะแนน 
-ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจำเป็น 
-หนีเรียน 
-ไม่ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
-กริยา วาจาไม่สุภาพ พูดเท็จ หรือให้ความเท็จ 
-กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน 
-นำสิ่งของต้องห้าม มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
-ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำผิด 

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด 
สถานหนัก 

ตัดคะแนน 15 – 20 คะแนน 
 

-ฝ่าฝืน/ขัดขืนคำสั่งครู ผู้บริหาร ที่สั่งโดยชอบธรรม 
-หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 
-ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุเนื่องนาน ๓ วันขึ้นไป 
-แสดงกริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 
-ก่อความไม่สงบขึ้นในโรงเรียน 
-ทำรายทรัพย์สินส่วนรวมของหรือของผู้อื่น 
-มั่วสุม ก่อความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น 
-ทุจริตในการเรียนและการสอบ 
-แอบอ้างบุคคลอ่ืนมาเป็นผู้ปกครองของตน 
-ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ 
-จัดให้มีหรือเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน 
-ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว 
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ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด 
สถานหนัก 

ตัดคะแนน 15 – 20 คะแนน 
 

-พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน 
-มีเผยแพรส่ื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 
-ขาดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุนานเกิน 5 วันขึ้นไป 
-สูบบุหรี่ เสพสารระเหย 
-ดื่มสุรา หรือของมึนเมา 
-ชักนำบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน 
-ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
-เข้าประกวดนางงาม นางแบบ นายแบบ หรือถ่ายภาพเผยแพร่ โฆษณาต่อ    
  สาธารณะชนไม่ได้ 
- รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 
- ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผู้อื่น 

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด 
สถานร้ายแรง 

ตัดคะแนน 30 - 50 คะแนน 
- ข่มขู่ กรรโชก ทำให้สูญเสียทรัพย์ 
- ซื้อ จำหน่าย จ่ายแจก ยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา 
-ล่วงละเมิดทางเพศทำให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 
-กระทำตนเสื่อมเสียด้านชู้สาวหรือทางเพศชัดเจน 
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนาน ๑๐ วันขึ้นไป 
-กระทำความผิดคดีอาญา 
-กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารโรงเรียน 
-เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
-กระทำการอันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของ สถาบันชาติ ศาสนา      
  พระมหากษัตริย์ 
-กระทำการให้เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศ ชื่อเสียงของเรียน  
  อย่างร้ายแรง 

 
การลงโทษนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้ไขความประพฤติที่ไม่ดี

ของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิดที่กระทำ ละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุง พฤติกรรมของตนในทางที่ดีต่อไป โดยผู้ที่จะ
ลงโทษจะต้องมีการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่า  นักเรียนผู้นั้นได้กระทำผิดและสมควรถูกลงโทษ 
การลงโทษตาม (๓) และ (๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน 
โดยจัดทำแบบบันทึกให้เหมาะสมมีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบด้วยทุกครั้ง 

ข้อ. ๒5 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดทุกสถาน และในเมื่อผู้อำนวยการ 
โรงเรียนหรือครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี ซึ่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนได้ออกคำสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคคลกรทางการศึกษาทุกคนสามารถว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนได้ 
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ข้อ. ๒6 การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสานงานกับ
หัวหน้างานกิจการนักเรียนเพ่ือทำหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 

ข้อ. ๒7 การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ หัวหน้างาน 
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนประสานงานกับหัวหน้างานกิจการนักเรียนเพื่อทำหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือปรึกษาหารือ
กับทางโรงเรียนในการร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียน 

ข้อ. ๒8  การทำกิจกกรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
(๑) ส่งตัวให้รับการรอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอ่ืน ตามกำหนด 
(๒) ให้บันทึกการทำความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยาน ตามท่ีกำหนด 
(๓) ให้รายงานเป็นประจำตามวันและเวลาที่กำหนด 
(๔) ให้ทำบันทึกสัญญาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๕) ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กำหนด 
(๖) ให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามที่กำหนด 
(๗) ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ทำกิจกรรมหรือวิธีอ่ืนๆ ที่คณะกรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม 

ข้อ. ๒9 การทำทัณฑ์บน ให้พิจารณาทำทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่กระทำผิด หรือนักเรียนที่ 
ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมควรแก่สภาพนักเรียน  ตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียน  หรือฝ่าฝืนระเบียบข้องบังคับ
ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง หรือได้รับโทษอย่างอ่ืนแล้วไม่เข็ดหลาบ ให้ทำทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครอง หรือ 
ผู้รับประกันพฤติกรรมนักเรียนมาบันทึกรับทราบความและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการทำทัณฑ์บน 

การทำทัณฑ์บนครั้งที่ ๑ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
การทำทัณฑ์บนครั้งที่๒ ให้ผู้ปกครองนักเรียนนำผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน 

ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ หรือผู้นำชุมชน มาเป็นผู้ร่วมรับทราบ และรับประกันทัณฑ์บนนักเรียนด้วย 

ข้อ. 30 นักเรียนถูกลงโทษทำทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ หรือครั้งที่ ๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุง 
พัฒนาตนเอง หรือพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือนร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนร่วมอย่างร้ายแรงให้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกกรมนักเรียนเสนอปัญหารายกรณีเพ่ือให้ผู้อำนวยการวินิจฉัยแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น  การส่ง
ต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพ่ือให้สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ เป็นต้น 

ข้อ. 31 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้เป็นไปตามระดับความผิด และเกณฑ์การตัดคะแนน ตามข้อ 21 
ทั้งนี้ กรณี   ก. ถูกตดัคะแนน 15 คะแทน เชิญผู้ปกครองพบ/ ทำกิจกรรม 
     ข. ถูกตดัคะแนน 30 คะแทน เชิญผู้ปกครองพบ/ ทำกิจกรรม/ ทำทัณฑ์บน 

ค. ถูกตดัคะแนน 50 คะแทน เชิญผู้ปกครองพบ/ คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                                          เสนอความเห็นชอบในการพิจารณาเปลี่ยนบรรยากาศทางการเรียน   
                                          ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือพิจารณา เป็นรายกรณี 
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ข้อ. 32 ผู้มีอำนาจลงโทษนักเรียน ให้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  การลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
(๒)  การลงโทษนักเรียน โดยการตัดคะแนนความประพฤติ 
(3) การลงโทษนักเรียน โดยการให้นักเรียนทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(4) การลงโทษนักเรียน โดยการให้เปลี่ยนบรรยากาศทางการเรียน 
(5) ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีอำนาจลงโทษนักเรียนตามข้อ ๑,๒ 
(6) หัวหน้าระดับ หัวหน้างานกิจการนักเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจลงโทษ 
     นักเรียนตามข้อ ๑,๒ และ 3 
(7) ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจลงโทษนักเรียนตามกฎ ๑,๒,๓ และ 4 

 
หมวดที่ 7 

แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

ข้อ. ๓3 แนวทางปฏิบัติในกรณีเม่ือมีนักเรียนกระทำผิด  
(๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหน้าที่การว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทำผิดได้ในทันทีที่พบว่านักเรียนกระทำผิด 

ตามท่ีผู้อำนวยการมอบหมาย 
(๒) กรณีท่ีครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระทำผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับนักเรียนที่ทำผิด 

หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อดำเนินการต่อไป  
(๓) ให้ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการร่วมสอบสวนความผิด อบรมดูแล

นักเรียนร่วมกับงานกิจการนักเรียนตามท่ีกำหนดไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 
(๔) การให้นักเรียนทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ครูที่ปรึกษาหรือครูหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้

มอบหมายให้ทำกิจกรรมและควบคุมดูแลกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
(๕) ในกรณีที่การกระทำความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะนำมาซึ่งความเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อ

ตัวนักเรียนเอง ผู้อื่นและส่วนรวมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของโรงเรียน เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียน 
หรือเป็นการกระทำการผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้อำนวยการ เพื่อประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ชำนาญการเฉพาะ ในการดำเนินการตามสมควร ต่อไป 

 ข้อ. ๓4 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือทำให้ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน พัฒนาพฤติกรรมของ
นักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี้  โดยมีรองอำนวยการโรงเรียนที่กำกับดูแลบริหารงานบุคคล เป็นประธาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ และ หัวหน้างานกิจการนักเรียน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้จะ
แต่งตั้งครูเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกจำนวน 1 คน ก็ได้ 

ข้อ. ๓5 การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกิจการนักเรียน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทัพพระยาพิทยา หรือ คณะกรรมการบริหารงาน
โรงเรียน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการได้ 
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ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

(นายจำเนียร พวงแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 




