


                                                                   แผนผังการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ หัวหน้าระดับ ม.ต้น 
 
นางสาวภัชรพร  มีคล้าย  หัวหน้าระดบั ม.ปลาย

งานป้องกันแก้ไข

ปัญหาสารเสพติด
และเวรประจ าวัน 

งานกิจกรรมนักเรียน

หอพักชาย/หญิง 
งานเครือข่าย

ผู้ปกครอง 

นางสาวพรพิมล   แซ่ฟุ้ง 

รองผูอ้ านวยการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

งานบริหารกิจการ

นักเรียน 

งานระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 

ส่งเสริม

ประชาธิปไตยและ

สภานักเรียน 

งานพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและระเบียบวินัย

นักเรียน 

นายปิยวัฒน์           

          วิชัยดิษฐ 

นายโอภาส  

 เกื้อสกุล  

 

นางสาวภัชรพร 
           มีคล้าย 
 

นางสาวภัชรพร  
             มีคล้าย 
 

นายโอภาส  

 เกื้อสกุล 

นายปิยวัฒน์ 

 วิชัยดิษฐ 

      
 

นางสาวณัฐณิชา  
 ปราบนคร 



 
 

โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา   อ าเภอกาญจนดิษฐ ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง  รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ หัวหน้าระดับ ม.ต้น 
นางสาวภัชรพร  มีคล้าย  หัวหน้าระดับ ม.ปลาย 

1. งานบริหารกิจการนักเรียน     
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ 

๓. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนและสารวัตรนกัเรียน  
นางสาวภัชรพร มีคล้าย 

๔. งานคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยนักเรียน 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย 

๕. งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดและงานเวรประจ าวัน  
นายโอภาส เกื้อสกุล   

๖. งานกิจกรรมนักเรียนหอพักชาย/หญิง 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ 

7. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 นางณัฐณิชา ปราบนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบและการใช้ระเบียบเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565 

 

เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียนให้มีความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีงามของนักเรียน เป็นแนวทางเดียวกัน และให้บรรลุจดุประสงค์ใน การที่จะอบรมสัง่สอนนักเรียนทุกคน 
ให้มีความรูแ้ละมีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนแต่งกายเหมาะสมกับ สภาพการเป็นนักเรียน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อัน
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 
มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิห้
กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออก
กฎกระทรวงไว้ ให้ไว้ ณ วันที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 และอาศัยระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2548 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที ่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยาจึงก าหนดระเบียบโรงเรียน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีงาม ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ดังนี้  

1. ระเบียบในประกาศนี้ คือ 
“ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ” 
“ ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพทิยา ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ” 
“ ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพทิยาว่าด้วย เรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ” 
“ ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพทิยาว่าด้วย เรื่องประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน ปีการศกึษา
2564” 
“ ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพทิยาว่าด้วย เรื่องการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา2564” 

2. บรรดาระเบียบนี้ใช้กับนักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
3. ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กฎ และข้อบังคับที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
4. ใหค้รูมีหน้าที่สอดส่องกวดขัน การแต่งกาย วินัย และความประพฤตินักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ

โดยเคร่งครัด หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนให้ครูอาจารย์ลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ ถ้าหากนักเรียนคน
ใดฝ่าฝืนให้ผู้ทีม่ีอ านาจตาม ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยาว่าด้วย การลงโทษนักเรียน ปีการศึกษา 2564 



5. ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายอู๊ต ตรีอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

เรื่อง การใช้ระเบียบและการลงโทษนักเรียน 
  

เพื่อก าหนดแนวปฏิบัต ิเรื่องการลงโทษนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ให้เหมาะสมตามสภาพ
นักเรียนต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยาจึงก าหนดระเบียบ เรื่องการใช้ระเบียบและการลงโทษนักเรียน เพื่อเป็น
หลักเกณฑ์การปฏิบัติของโรงเรียน นักเรียน โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ดังนี ้

1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เรื่องการใช้ระเบียบและการลงโทษนักเรียน  
2. ระเบียบน้ีใช้กับโรงเรียน นักเรียน โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
3. นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎ และข้อบังคับที่โรงเรียนก าหนดโดยเคร่งครัด 
4. นักเรียนทีฝ่่าฝืนระเบียบ กฎ และข้อบังคับที่โรงเรียนก าหนด ให้โรงเรียนลงโทษ ๔ สถาน ตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(4) ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กรณีนักเรียนฝ่าฝืน ให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณาแล้ว เสนอแนะ 
บทลงโทษต่อผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบ ต่อไป 

5. การลงโทษนักเรียน ให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้ลงโทษแล้วบันทึกเปน็
ลายลักษณ์อักษร แจ้งนักเรียน แจ้งครูที่ปรกึษา แจ้งผู้ปกครองทราบ 

6. ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รักษาการณต์ามประกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายอู๊ต ตรีอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 



 
ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  

เรื่อง การใช้ระเบียบและการลงโทษนักเรียน 
  

เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย และมคีุณธรรม จริยธรรมในทางทีด่ี
ยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนเห็นควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนเสียใหม่ให้
เหมาะสมตาม สภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

อาศัยอ านาจตามประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 
2548 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
       ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยา” เรื่องการใช้ระเบียบและการลงโทษนักเรียน 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนตามก าหนดไว้หรือประกาศ
ใน 

คู่มือนักเรียนกอ่นนี ้
(2)   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดของโรงเรียนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วและ/หรือ

ซึ่ง ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4  ในระเบยีบนี ้

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
“ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพทิยา 
“คร”ู หมายถงึ ข้าราชการครแูละครูอัตราจ้างชั่วคราว ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลัก

ทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรยีนท่าอุแท
พิทยา 

“ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครทูีไ่ด้รับแต่งต้ังตามค าสั่งโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ให้เป็นครูประจ า
ชั้นและหรือครทูี่ปรึกษา มีหนา้ที่ดูแลและใหค้วามช่วยเหลือนักเรียน ในดา้นต่าง ๆ 

“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
“ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดามารดาโดยชอบธรรมหรือผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียน

ในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับโรงเรียนชัยบุรีพิทยา  
“ครูหัวหน้าระดับชั้น” หมายถึง ครูที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ให้เป็น

หัวหน้าระดับ มีหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าระดับช้ัน ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่างๆ ใน
ระดับชั้น 



“กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน” หมายถงึ กลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม 
และแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอัน
ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

“การกระท าผิด” หมายถึง ประพฤตินักเรียนที่ฝ่าฝืนระเบยีบวินัยข้อบังคับของโรงเรียน หรือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

“การลงโทษ” หมายถงึ การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการ
อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี ประพฤติตนต้ังอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม  

“ความผิดร้ายแรง” หมายถึง  
(1) ประพฤติมิชอบต่อผู้อื่นหรือต่อคร ู
(2) เสพและหรือจ าหน่ายสารเสพติดในโรงเรียน 
(3) ประพฤตผิิดประเวณีหรือชู้สาวอยา่งร้ายแรง 
(4) ก่อเหตุหรือร่วมก่อเหตรุ้ายแรงต่อชีวิตหรือร่างกาย 
(5) ขาดเรียนติดต่อกันโดยไม่ได้รับแจ้งและไม่มีเหตุผล 
 ๕.๑ เมื่อนักเรยีนขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน ครูที่ปรึกษาต้องทราบข้อมูลสาเหตุการ

ขาดเรียน 
 ๕.๒ เมื่อนักเรยีนขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๕ วัน หรือขาดเกิน ๗ วัน ภายใน ๑ เดือน 

ให้ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนและรายงานข้อมูลให้โรงเรยีนรับทราบตามเอกสารแบบ บค.ของงาน
กิจการนักเรียน คือบันทึกขอ้ความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน (ครั้งที่ ๑) 

 ๕.๓ เมื่อแจ้งครั้งที่ ๑ หากผู้ปกครองไม่น านักเรียนมาติดต่อตามก าหนด (ขาดเกิน 
๑๐ วัน) ให้ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนและรายงานข้อมูลให้โรงเรียนรับทราบตามเอกสารแบบ บค.
ของงานกิจการนักเรียน คือบันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน (ครั้งที่ ๒) โดยระยะเวลา
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ห่างกันเป็นเวลา ๗ วันและท าหนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนส่งให้นักเรียน
รับทราบ ตามเอกสารแบบ บค.ของงานกิจการนักเรียน 

 ๕.๔ ถ้าแจ้งครบ ๒ ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ครูที่
ปรึกษาติดตามเป็นครั้งที่ ๓ ตามเอกสารแบบ บค.ของงานกิจการนักเรียน ถ้าแจ้งครบ ๓ ครั้งแล้ว ยัง
ไม่ได้รับการติดต่อจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ม.ต้น ให้ครูที่ปรึกษาท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ม.ปลาย ให้ครูที่ปรึกษาท าหนังสือส่งผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อ
จ าหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียน ตามเอกสารแบบ บค.ของงานกิจการนักเรียน 

(6) ขัดค าสั่งหรือระเบียบโรงเรียน หรือความผิดอ่ืนๆ ที่ร้ายแรงคล้ายคลงึกัน 
“ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนทุกคน รวมถึงนักเรียนที่กระท าผดิ ให้ท ากิจกรรม 

หรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สถานศึกษาหรือสังคม ในลักษณะของงานที่เป็น



สาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืองานที่ส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้มีคะแนน
ความประพฤติเชิงบวก 

 ๖.๑ นักเรียนทคุนท ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคะแนนความประพฤติเชิงบวก 
 ๖.๒ นักเรียนทีค่วามประพฤติติดลบ ๒๐ คะแนนขึ้นไป เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 
 ๖.๓ นักเรียนทีมี่ความประพฤติติดลบ ๕๐ คะแนนขึ้นไปเชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน

ท ากิจกรรมปรบัคะแนนความประพฤติ 
 ๖.๔ นักเรียนทีมี่ความประพฤติติดลบเกิน ๕๐ คะแนน โรงเรียนไม่ออกหนังสือ

รับรองความประพฤติ จนกว่านักเรียนท ากิจกรรมปรับคะแนนความประพฤติให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
“คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน” หมายถึง   คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาลง

ความเห็นการกระท าผิด ประกอบผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าบริหารงานกิจการ
นักเรียน หัวหน้าระดับ ครูทีป่รึกษาและครูประจ าวิชา 
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด มี 4 สถานดังนี้ 

(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2)  ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(4)  ท ากิจกรรมเพือ่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ 6 ขัน้ตอนการลงโทษนักเรียนให้ยึดปฏิบัติดังนี้ 
(1) การว่ากล่าวตักเตือน ให้ใช้ในกรณีนักเรยีนกระท าความผิดไม่ร้ายแรงหรือกระท าความผิด

ครั้งแรก 
(2) การท าทัณฑ์บน ให้ใชใ้นกรณีนักเรียนทีป่ระพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตาม

ระเบียบ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติศักด์ิของโรงเรียน หรือฝ่า
ฝืนระเบียบของ โรงเรียน หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ไม่เข็ดหลาบ 

การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนงัสือและเชิญบดิา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ 
ความผิดเป็นลายลักษณ์อักษรและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

(3) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติและ
การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโรงเรียน และให้ท าบันทึกขอ้มูลเป็นหลักฐาน 

(4) ท ากิจกรรม เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีทีน่ักเรียนกระท าความผิด ต้อง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ โรงเรียน และให้ท าบันทึกขอ้มูลเป็นหลักฐาน 
ข้อ 7 ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรงหรือกลั่นแกล้ง หรือลงโทษดว้ยความโกรธ หรือด้วยความ 

พยาบาท หรือลงโทษนักเรียนที่ก าลังป่วย หรือนกเรียนทีก่ าลังมีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจ โดยให้ค านึงถึง
อาย 



ของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพื่อเจตนา
ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้ส านึก ในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป 
หากความผิดร้ายแรงให้เสนอคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการ นักเรยีน 

ข้อ 8 การลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนบันทึกไว้เป็นหลักฐานและแจ้งผู้ปกครองทราบเป็นหนังสือ 
ด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 9 การลงโทษนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการลงโทษ 
นักเรียน ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เรือ่งการลงโทษนักเรียนจนมีผลทางปฏิบัติถึงที่สุดแล้วจะใชร้ะเบียบ 
นั้นต่อไปก็ได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 

ข้อ 10 ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รักษาการณต์ามระเบียบนี้ 
 

  
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายอู๊ต ตรีอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

เรื่อง การใช้ระเบียบและการปฏิบัติของนักเรียน 
หมวด 1 เรื่องการปฏิบัติโดยทั่วไป 

1.1 นักเรียนพงึระลึกเสมอว่าตนเป็นนักเรียน ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัดไม่
ฝ่า ฝืนระเบียบเด็ดขาด 

1.2 นักเรียนตอ้ง รัก เคารพ ศรัทธา และเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มิยอมให้ผู้ใด ดู
หมิ่นได ้

1.3 นักเรียนพงึปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพยีร ซื่อสัตยส์ุจริต และปฏิบัติตนให้เป็นที่รัก
ของ บิดา มารดา ครู-อาจารย์ เพื่อนนักเรียนและบุคคลอืน่โดยทั่วไป 

1.4 นักเรียนพงึมีความสามัคคีกลมเกลียวในระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน การแตกความสามัคคีเป็น
การ ท าลายความมั่นคงของหมู่คณะ ถือเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาของโรงเรียนท่าอุแทพทิยา 

1.5 นักเรียนพงึเป็นบุคคลไม่ประพฤติชั่วให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น เป็นคนอันธพาล 
ก่อ การทะเลาะวิวาท ลักทรพัย์ เล่นการพนัน ดื่มของมึนเมา สูบบุหรี่ เสพหรือสูดดมสิ่งเสพติด ชู้สาว และอื่น 
ๆ ที่ไม่ สมควร 

1.6 นักเรียนพงึเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย กล้าหาญ อดทน อ่อนน้อมและมสีัมมาคารวะต่อ
บิดา มารดา ครู-อาจารย์ และสุภาพชนทั่วไปด้วยความบริสุทธิ์ จริงใจ 

1.7 นักเรียนพงึตระหนักเสมอว่า โรงเรียนเป็นสมบัติของนักเรียนทุกคน ควรที่จะต้องรัก หวงแหน
และ ภาคภูมิใจ 

1.8 นักเรียนควรช่วยกันพยายามสร้างช่ือเสียงและเกียรติศกัดิ์ของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับนับถือของ 
บุคคลทั่วไป 

1.9 นักเรียนพงึช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนอยู่เสมอ ช่วยกันรกัษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
ตลอดจนสาธารณสมบัติทั่วไป เสมือนเป็นสมบัติของตนเอง ไม่ขีดเขียนและท าลายทรพัย์สินใด ๆ 

1.10 นักเรียนพึงเป็นผู้มัธยสัถ์ รู้จักใช้จ่ายแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ รู้จักกิน รู้จักใช้ ประหยดั อดออม 
และไม่ สุรุ่ยสุรา่ย 

1.11 นักเรียนพึงส่งเสริมและเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข เป็นผูม้ีประชาธิปไตยอันอยู่ในขอบเขตอันสมควร เข้าใจในสิทธิของตนและเคารพในสิทธิหน้าที่ของ
ผู้อื่น 

1.12 นักเรียนพึงเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับในสภาพความเป็นจริง 
1.13 นักเรียนพึงสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอด้วยความเต็มใจโดยการ 

ร่วมมือช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว 



1.14 นักเรียนพึงช่วยเหลืองานบ้านตามความสามารถที่จะท าได้ เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องรีบกลับบ้าน 
1.15 นักเรียนต้องเป็นผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เมื่อมาโรงเรียน

ต้อง แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย หากจ าเป็นต้องแต่งกายเป็นอย่างอื่นหรือตามที่ครูนัดหมายเป็นพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ต้องแต่งกายให้สุภาพ ให้เกียรติและเคารพสถานที่ 

1.16 โรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาและเป็นสถานที่ราชการ ห้ามนักเรียนน าบุคคลภายนอกเข้ามาใน
บริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียนโดยเด็ดขาด และนักเรียนที่น าบุคคลภายนอกมาร่วม
กิจกรรม จะตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของบุคคลซึ่งนักเรียนน ามา 

1.17 นักเรียนต้องไม่น าเสื้อผ้าอาภรณ์ ของมีค่า อาวุธ หรือสิ่งของอ่ืนใดที่ไม่ใช่สื่ออุปกรณ์ หรือ
เกี่ยวกับการ เรียนการสอนเข้ามาในโรงเรียน 

1.18 นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา ทีม่ีชื่อปักไว้ตรงกับชื่อตนเอง ห้ามใส่เสื้อผ้าที่
เป็น ชื่อของผู้อ่ืนเด็ดขาด จะถือว่าจงใจเจตนาแอบแฝง และไม่รักชื่อรักเกียรติของตน 

1.19 นักเรียนต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียนตามแบบของโรงเรียนติดตัวอยู่เสมอ 
หมวด 2 เรื่องการปฏิบัติก่อนเข้าชั้นเรียน 

2.1 นักเรียนตอ้งเป็นผู้ตรงต่อเวลาและหน้าที ่
2.2 นักเรียนตอ้งมาโรงเรียนโดยสม่ าเสมอ การหยุดเรียนด้วยเหตุใดก็ตามต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 

ระเบียบการลาหยุดเรียน การขาดเรียนติดต่อกันเกิน 3 วัน ต้องแจ้งสาเหตุโดยบอกเหตุผลในใบลา 
2.3 เวลา 07.30 - 07.50 น. นักเรียนทกุคนต้องท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ตามก าหนด 
2.4 นักเรียนทกุคนต้องมาให้ทันแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเวลา 07.50 น. เพ่ือท ากิจกรรมหน้าเสาธง

และ รับฟังข่าวสารหรือเรื่องที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ 
2.5 เมื่อได้ยินสัญญาณเข้าแถว ให้นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวหน้าเสาธงให้เรียบร้อยและเร่งรีบ 
2.6 นักเรียนทกุคนต้องไม่เล่นหรือพูดคุยในขณะเข้าแถว 
2.7 นักเรียนทกุคนต้องต้ังใจท ากิจกรรมหนา้เสาธงด้วยความสงบเรียบร้อย 
2.8 นักเรียนทกุคนต้องเดินเข้าห้องเรียนเป็นแถวอย่างมีระเบียบ ไม่เล่น ไม่ส่งเสียงดังและไม่แตกแถว 
2.9 นักเรียนทีม่าโรงเรียนสายหรือไม่ทันเขา้แถว ต้องปฏิบัติกิจกรรมที่สง่เสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
2.10 นักเรียนที่มาสายด้วยเหตุจ าเป็นจะต้องมีหนังสือจากผู้ปกครองมาแสดงประกอบเป็นหลักฐาน 

และ หากนักเรยีนมาสายเป็นหมู่คณะด้วยเหตุสุดวิสัย จะพิจารณาอนุโลมเป็นครั้งคราวตามเหตุผล 
2.11 นักเรียนที่มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลจะถูกลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การ ลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยาว่าด้วยเรื่อง การลงโทษและ
ตัด คะแนนความประพฤติของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
หมวด 3 เรื่องการปฏิบัติในชั้นเรียน 



3.1 นักเรียนตอ้งตั้งใจเรียนฟังครูอบรมสั่งสอนด้วยความเคารพ ไม่ส่งเสียงดังอึกทึก ไม่เล่นกลั่นแกล้ง
เพื่อน ต้องรักษาความสงบ ไม่ลุกจากที่นั่งกอ่นได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 

3.2 นักเรียนทกุคนต้องรักษาความสะอาด ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดี ไม่ขีด
เขียน โต๊ะ เก้าอี ้ฝาผนังห้อง และท าลายสิ่งของให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความสกปรก 

3.3 ห้ามนักเรียนน าอาหาร ขนม เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวใด ๆ เข้าไปรับประทานในห้องเรียน 
ยกเว้น 
น้ าด่ืม 

3.4 นักเรียนตอ้งไม่น าวิชาอื่น หรืองานอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นมาท าโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากครูผู้สอนในคาบนัน้ ๆ เสียก่อน 

3.5 ระหว่างอยู่ในห้องและก าลังศึกษาเล่าเรียนจะออกนอกห้องเรียนไม่ได้ ถ้ามีความจ าเป็นจะต้อง
ออก นอกห้องเรียน ให้ขออนญุาตครูที่ก าลังสอนก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกนอกห้องเรียนได้ 

3.6 การเข้าห้องเรียนในขณะที่ครูก าลังสอน หรืออยู่ในห้องต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งจึงจะเข้าห้องได้ 
และถ้าหากนักเรียนต้องการพบผู้หนึ่งผู้ใดในห้องเรียนต้องขออนุญาตจากครูผู้สอนก่อนเสมอ 

3.7 ในการเปลี่ยนห้องเรียน นักเรียนควรเดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบและตรงเวลา  
3.8 เมื่อขึ้นอาคารเรียนต้องถอดรองเท้าและวางรองเท้าไว้หน้าห้องหรือในห้องด้านหลังให้เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย 
3.9 ในกรณีทีค่ณุครูไม่อยู่ หรอืคุณครูยังไม่เข้าสอน เมื่อเวลาผ่านไปสิบนาทีแล้วหากคณุครูยังไม่เข้า

ห้อง สอน ให้หวัหน้าห้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาติดตามหรือประสานกับฝ่ายวิชาการเพื่อเชิญครู
เข้าสอน นักเรยีนทุกคนต้องอยู่ในความสงบไม่เล่น ไม่ส่งเสียงดังหรือกระท าใด ๆ อันเป็นการรบกวนห้อง
ข้างเคียงหรือบุคคล อื่น 

3.10 เมื่อมีการทะเลาะวิวาทหรือกระท าใด ๆ ผิดระเบียบของโรงเรียนในห้องเรียน หัวหน้าห้องหรือ
เพื่อน นักเรียนให้รีบแจ้งครทูีอ่ยู่ใกล้เคียงหรอืฝ่ายกิจการนักเรียนให้ทราบโดยเร็ว 
หมวด 4 เรื่องการขออนญุาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้ถือว่านักเรียนอยู่ในความดูแลของทางโรงเรียนตลอดเวลา นักเรียน
จะออกนอก บริเวณโรงเรียนไม่ได้เด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน เว้นแต่มีความจ าเป็นและได้รับอนุญาต
ให้ออกนอกบริเวณ โรงเรียนดังต่อไปนี้ 

4.1 ผู้ปกครองมาขอรับนักเรียนออก ต้องเขียนบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรเก็บไว้ที่ฝ่ายกิจการ
นักเรียน หรือหัวหน้าเวรประจ าวัน ใหผู้้ปกครองแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรทางราชการใด
ประกอบการพิจารณา อนุญาตก็ได้ 

4.2 ผู้ปกครองขออนุญาตนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยท าหนังสือยื่นแสดงความจ านง  ต้อง
ท า เป็นลายลกัษณ์อักษรและลายมือช่ือผู้ปกครองที่ขออนุญาตนั้นต้องเป็นลายมือช่ือของบุคคลเดียวกันกับผู้
ที่มามอบตัว นักเรียนเท่านั้น ให้นักเรียนน ามายื่นเก็บไว้เป็นหลักฐานทีฝ่่ายกิจการนักเรียน 



4.3 นักเรียนทีเ่กิดการเจ็บป่วยกะทันหัน และได้รับอนุญาตจากครูที่เกี่ยวข้องแล้ว 
4.4 มคีรูควบคมุดูแลออกไปด้วย 
4.5 นักเรียนทีข่ออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องเขียนขออนุญาตระบุ วัน เวลา ที่ออก-เข้า 

ไว้ ในใบขออนญุาตออกบริเวณโรงเรียนอย่างชัดเจน และจะต้องได้รับอนุญาตจากครูที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
(1) ครูประจ าวิชา 
(2) ครูที่ปรึกษา 
(3) ครูเวรประจ าวัน 
(4) ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

และให้น าใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวไว้ตลอด 
4.6 เมื่อนักเรียนได้รับอนุญาตออกไปแล้ว หลังจากเสร็จกิจธุระให้รีบกลับโรงเรียนทันที แล้วน าใบขอ 

อนุญาตมาคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยทันทีเมื่อกลับมาถงึโรงเรียน 
4.7 นักเรียนจะขอใบอนุญาตออกนอกโรงเรียนได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูเวรประจ าวัน ตามแบบที่ 

ก าหนดเท่านั้น 
หมวด 5 เรื่องการลากิจ ลาป่วย 

5.1 นักเรียนทกุคนมีสิทธิใ์นการลากิจ หรือลาป่วย โดยจะขอแบบใบลาได้ที่ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
5.2 การลาหยุดเรียนตาม ข้อ 5.1 นักเรียนจะต้องยื่นใบลาตามแบบของโรงเรียนต่อฝ่ายกิจการ

นักเรียน 
5.3 การลากิจ ต้องยื่นใบลาก่อนหยุดเรียน 1 วัน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย และให้รีบยื่นทันที่ที่สามารถยื่น

ใบลาได ้
5.4 การลาป่วย ต้องยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วันแรกที่นักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้ 

  5.5 ลายมือช่ือของผู้ปกครองในใบลา ต้องเป็นลายมือช่ือของผู้ปกครองคนเดียวกับที่มามอบตัวเท่านั้น 
ถ้า ผู้ปกครองที่มามอบตัวไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบลาได้ ผู้ที่ลงลายมือชื่อแทนต้องไปพบฝ่ายกิจการ
นักเรียนเพ่ือ ช้ีแจงเหตุผลเป็นคร้ังคราวไป 

5.6 นักเรียนทีข่าดเรียนและไม่ยื่นใบลาจะถอืว่าขาดเรียนซึ่งนักเรียนจะเสียสิทธิ์บางประการตามที่ 
โรงเรียนก าหนด 
หมวด 6 เรื่องการท าความเคารพ 

ส่วนที่ ๑ การท าความเคารพในโรงเรียน 
6.1.๑ ครูทุกท่านในโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ถือว่าเป็นครูของนักเรียนทุกคน นักเรียนจะต้องให้ความ

เคารพ ยกย่อง นับถือเสมอด้วยผู้มีพระคุณ 
6.๑.2 เมื่อนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนในตอนเช้าให้ท าความเคารพครู ที่ท าหน้าที่ดแูลความ

เรียบร้อย หน้าประตูโรงเรียน ด้วยการยืนตรงแล้วยกมือไหว้ ถ้านักเรียนมาโรงเรียนโดยรถจักรยานหรือ



จักรยานยนต์ให้ลงจาก รถจอดรถให้เรียบรอ้ย ท าความเคารพโดยการยกมือไหว้แล้วจงูรถจักรยานหรือ
จักรยานยนต์ ผ่านครู แล้วขี่ไปจอด ตามที่ก าหนดมาก่อนชิดในให้เป็นระเบียบ 

6.๑.3  เมื่อนักเรียนนัง่หรือยืนอยู่กับที่ ครูผา่นมาในระยะใกล้พอสมควรให้นักเรียนแสดงความเคารพ
โดยการยืนตรงและยกมือไหว้ 

6.๑.4 เมื่อนักเรียนเดินสวนกับครู ให้หยุดยนืตรงแสดงความเคารพโดยการยกมือไหว้ 
6.๑.5  เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรเดินแซงขึ้นหนา้ นอกจากมีความจ าเป็นจริง ๆ แต่ต้อง

กล่าวค าขอโทษ ก่อนแล้วเดินผ่านไปโดยก้มหัวเล็กน้อย 
6.๑.6 ถ้าครูเดินตามหลังมาในระยะใกล้ ให้หยุดยืนตรง ท าความเคารพโดยวิธีไหว้ และรอให้ครูเดิน

ผ่านไปก่อน 
6.๑.7 เมื่อครูเข้าห้องเรียน และตอนออกจากห้องเรียน ใหห้ัวหน้าชั้นบอกท าความเคารพ “นักเรียน

เคารพ”นักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นท าความเคารพด้วยการไหว้พร้อมกับกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ-สวัสดีคะ่”  และ
กล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ-ขอบคุณค่ะ” เมือ่ครูจะออกจากห้องเรียนไป 

6.๑.8  เมื่อนักเรียนเข้าพบและพูดคุยกับครูต้องท าความเคารพโดยการไหว้ นั่งคุกเข่าหรือยืนพูดใน
ลักษณะ ส ารวม เมื่อพูดคุยเสร็จแล้ว ท าความเคารพโดยวิธีไหว้เช่นเดียวกัน 

6.๑.9 เมื่อนักเรียนเข้าพบครูที่โต๊ะท างาน หรือในสถานที่ที่ครูนั่งอยู่ทั้งตอนเข้าพบและก่อนจะกลับ
ออกไป (ให้พิจารณาดูสภาพ สถานที่หรือฟังค าสั่งจากครูก่อนว่าจะให้นั่งหรือให้ยืน) การยืนให้ห่างจากโต๊ะ
ท างานประมาณ 1 ก้าว หรือยืนด้วยความสงบส ารวม 

6.๑.10 ถ้านักเรียนเข้าพบครูครั้งละหลายๆ คน ให้เข้าแถวเข้าพบตามล าดับก่อนหลัง ไม่ควรยืนมุง
ล้อมโต๊ะครู 

6.๑.11 เมื่อมขี้าราชการผู้ใหญ่มาเยี่ยมโรงเรียน ถ้าพบนอกห้องเรียนให้ท าความเคารพเช่นเดียวกับ
การท า ความเคารพครู แต่ถา้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ฟังครูที่ก าลังสอนอยู่ในคาบนั้น ๆ 

6.๑.12 เมื่อมผีู้ปกครองหรือสุภาพชนเข้ามาในห้องเรียน นักเรียนควรท าความเคารพเช่นเดียวกัน 
6.๑.13 ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ที่อยู่ในเครื่องแบบให้ท าความเคารพตามแบบของผู้แต่ง 

เครื่องแบบนั้น ๆ 
ส่วนที่ ๒ การท าความเคารพภายนอกโรงเรียน 
เมื่อนักเรียนเห็นครูโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ไม่ว่าท่านใดภายนอกโรงเรียน ให้แสดงความเคารพทุกครั้ง 

โดย การไหว้พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดคี่ะ” และทักทายปราศรัยตามสภาพหรือโอกาสอัน
สมควร 
หมวด ๗ เรื่องการกลับบ้านตอนเย็น 

นักเรียนควรมาโรงเรียนและกลับบ้านให้ตรงเวลา ดังน้ันเมื่อโรงเรียนเลิกแล้วนักเรียนควรรีบกลับบ้าน
ทันที่ ถ้าไม่มีเหตุจ าเป็นจริง ๆ การกลับบ้านในตอนเย็นให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 



เมื่อได้รับสัญญาณกลับบ้านให้นักเรียนรีบมาเข้าแถวเพ่ือเตรียมกลับบ้าน ส่วนนักเรียนที่มี หน้าที่ท า
ความสะอาดห้องเรียนให้รีบท าความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วรีบเข้าแถวกลับบ้าน โดยมีครูเวรในวันนัน้ๆ ปล่อย
กลับบ้าน การเดินออกนอกโรงเรียนต้องเดินเป็นแถวจนออกนอกประตูโรงเรียน นักเรียนต้องไม่แซง ไม่เล่น วิ่ง 
เบียดเสียดผู้อื่น 

นักเรียนทีก่ลับบ้านโดยรถประจ าทาง ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ยืนคอยรถให้เป็นระเบียบ ไม่ยืนบนผิว
จราจร เรียงแถวกันขึ้นรถ ไม่ยื้อแย่งกันขึ้นรถอันก่อให้เกดิอันตรายนักเรียนที่กลับบ้านโดยรถรับ-ส่งประจ า ให้
เดินแถวไปขึ้นรถให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันและ ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่หอ้ยโหน ขึ้นหลังคารถ เล่นหยอกล้อกัน 

นักเรียนที่กลับบ้านโดยรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ให้ออกหลังจากนักเรียนที่เดินออก หมดแล้ว แล้ว
ขับรถตามกฎจราจรเรียงออกเป็นแถวไม่ขับแซงกันหรือขับหวาดเสียว ผู้ขับขี่ต้องใส่หมวกนิรภัย 
รถจักรยานยนต์ที่มีเสียงดัง ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่อนุญาตให้น ามาโรงเรียน รวมทั้งการจอดรถ
ให้ จอดในที่ก าหนดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
หมวด ๘ เรื่องการมาติดต่อในโรงเรียน 

ผู้ที่ต้องการมาติดต่อขอพบนักเรียนในโรงเรียนทั้งขณะเวลานักเรียนก าลังเรียนอยู่หรือเวลาพักกลางวัน
จะต้องถือ ปฏิบัติดังนี้ 

๘.1 ต้องแต่งกายสุภาพ 
๘.2 บุคคลที่จะมาติดต่อขอพบนักเรียนให้ติดต่อครู แล้วนั่งรอบริเวณที่ก าหนด ทางโรงเรียนไม่

อนุญาตให้ เดนิไปพบนักเรียน ตามบริเวณสถานที่ต่าง ๆ หรือห้องเรียนโดยเด็ดขาด 
๘.3 บุคคลที่จะมาติดต่อขอพบนักเรียนโดยพลการหรือกระท าตนไม่เหมาะสม โรงเรียนถือว่าบุคคล

นั้นมี เจตนาส่อพิรุธและไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง อาจถูกเชิญออกนอกโรงเรียนทันท ี
๘.4 ผู้มาติดต่อกับนักเรียนไม่ควรคุยกับนักเรียนนานเกินควร นักเรียนจะเสียเวลาในการเรียน 

หมวด ๙ เรื่องการมาโรงเรียนในวนัหยุด 
ในกรณีที่นักเรยีนจะต้องมาโรงเรียนในวันหยุดโดยโรงเรียนนัดหมาย ครนูัดหรือมาท ากิจกรรมใดๆ 

จะตอ้งมีหนังสือ ขออนุญาตจากโรงเรียนและหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองทุกครั้ง มีหลกัปฏิบัติดังนี้ 
๙.1 ต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน หรือแต่งกายให้สุภาพ 

เหมาะสมกับ กิจกรรมที่นักเรียนต้องกระท าหรือตามที่ครูก าหนด 
๙.2 มีหนังสือขออนุญาตจากโรงเรียนและหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองที่ลงลายมือชื่อที่สมบูรณแ์ล้ว 
๙.3 ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพนักเรียน และระลึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็น 

นักเรียนของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา แม้ว่าจะไม่ได้แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนก็ตาม 
๙.4 หลังจากนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยหรือเหมาะสมกับเวลาแล้ว ให้นักเรียนรีบกลับบ้าน

ตรงตาม ก าหนดเวลาที่โรงเรียนได้แจ้งไว้กับผู้ปกครอง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รักษาการณต์ามระเบียบนี้ 

  



ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายอู๊ต ตรีอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

เรื่อง การใช้ระเบียบและการตัดคะแนนความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 

เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย มีศีลธรรมอันดีงามใน โรงเรียนเห็น
ควรปรับปรุงระเบียบและการตัดคะแนนความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรยีน ก าหนดลักษณะ
ความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤต ิเชิงลบ ลักษณะความประพฤติและการเพิ่มคะแนน
พฤติกรรม เชิงบวก ผลการตัดคะแนนความประพฤติ และวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีคะแนน
ความประพฤติเชิงบวก ดังนี้ 

ลักษณะความประพฤติและการตัดคะแนนพฤติกรรม เชิงลบ 
หมวดที่ 1 การเรียน 

1.1 ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผล     5 คะแนน 
1.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด    ๑๐ คะแนน 
1.3 หนีเรียน        ๑5 คะแนน 
1.4 หนีโฮมรูม       ๑5 คะแนน 
1.5 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต   ๒๐ คะแนน 
1.6 ทุจริตในการสอบ       ๒0 คะแนน 
1.7 ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อของครู และผู้ปกครอง  ๓0 คะแนน 
1.๘ ไม่น าเอกสารทางราชการหรือข่าวสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ๑๐ คะแนน 

หรือใช้ดุลพินิจตัดคะแนนพฤติกรรม หมวด ๑ เพิม่ได้ตามความเหมาะสม 
หมวดที่ 2 การแต่งกายและบุคลิกภาพ 

2.1 แต่งกายผิดระเบียบ      ๑๐ คะแนน 
2.๒ ทรงผมผิดตามระเบียบ      10 คะแนน 
2.๓ ไว้ยาว/ไว้หนวดเครา/แต่งหน้าทาปากเขียนคิ้ว   ๑๐ คะแนน 
2.๔ ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน     ๑๐ คะแนน 

และหรือใช้ดุลพินิจตัดคะแนนพฤติกรรม หมวด ๒ เพิ่มได้ตามความเหมาะสม 
หมวดที่ ๓ ความประพฤต ิ

3.1 พูดวาจาไม่สุภาพ หยาบคาย     10 คะแนน 
3.2 ไม่ส ารวมกริยามารยาททั้งในและนอกโรงเรียน   1๕ คะแนน 
3.3 โกหก/ให้การเท็จ/ไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน   1๕ คะแนน 
3.4 ประพฤติตนท าให้เสื่อมเสียภาพพจน์ของโรงเรียน   ๒๐ คะแนน 



3.5 ทะเลาะวิวาทแต่ไม่ใช้ก าลังท าร้ายกัน    10 คะแนน 
3.6 ทะเลาะวิวาทและใช้ก าลังท าร้ายกันไม่มีอาวุธ   ๒๐ คะแนน 
๓,๗ ทะเลาะวิวาทและใช้ก าลังท าร้ายกัน มีอาวุธ    ๕๐ คะแนน 
3.8 น าคนนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียนมีการวางแผน 
เตรียมการ สร้างกลุ่มปลุกระดมรวมกลุ่มทะเลาะวิวาท มีอาวุธ  ให้เปลี่ยนสถานศึกษา 
3.๙ ร่วมวงทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน    20 คะแนน 
3.๑๐ มีส่วนร่วมในการกระท าผิด     1๕ คะแนน 
3.1๑ สูบบุหรี่/มีบุหรีไ่ว้ในครอบครอง     ๒0 คะแนน 
3.1๒ ใช้สื่อลามก       ๒๐ คะแนน 
3.1๓ ดื่มเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล ์     20 คะแนน 
3.1๔ เล่นการพนัน       20 คะแนน 
3.1๕ ข่มขู่เพื่อเอาทรัพย์ผู้อื่น      ๓0 คะแนน 
3.1๖ ตรวจพบมีสิ่งเสพติดในร่างกาย     20 คะแนน 
3.1๗ เสพยาเสพติดประเภทร้ายแรง หรือมีไว้ในครอบครอง  ๔0 คะแนน 
3.1๘ จ าหน่ายหรือค้ายาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียน          ๑๐๐ คะแนน 
 และหรือใช้ดุลยพินิจพิจารณาโทษเพิ่มตามความเหมาะสม 
3.1๙ ลักขโมยของผูอ้ื่น       ๓0 คะแนน 
3.๒๐ ท าลายทรัพย์สนิของราชการ     ๔0 คะแนน 
3.2๑ กลั่นแกล้งเพื่อนโดยเจตนา     10 คะแนน 
3.2๒ ประพฤติตัวส่อไปในทางชู้สาว     15 คะแนน 
๓.๒๓    มีพฤติกรรมชู้สาวทั้งในและนอกโรงเรียน    ๓๐ คะแนน 
3.2๔ แสดงอากัปกริยา/วาจา/อาการกระด้างกระเดื่อง/ขาดการอ่อน 

          น้อมถอ่มตน/ขาดความเคารพต่อครูและบุคลากรและผู้ปกครอง  ๓0 คะแนน 
3.2๕ ใช้สื่อโซเชียลไม่เหมาะสม เกดิความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือองค์กร 20 คะแนน 
3.2๖ ไม่เป็นตามระเบียบ เรื่องการใชโ้ทรศัพทม์ือถือ/อุปกรณ์อ่ืน ในโรงเรียน ๒0 คะแนน 
3.2๗ สแกนบัตรแทนเพื่อน      5 คะแนน 
3.2๘ ไม่น าบัตรนักเรียนมาโรงเรียน     5 คะแนน 
3.2๙ ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกนัน๊อค     10 คะแนน 
3.๓๐ ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจราจรทางบก พ.ศ.2522   ๑๐ คะแนน 
3.๓๑ การขับขี่รถภายในบริเวณโรงเรียน ด้วยความเร็ว/เสียงดังรบกวน 5 คะแนน 
3.3๒ ไม่จอดรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ ที่โรงเรียนได้จัดไว้ให ้  ๑๐ คะแนน 
3.3๓ ดัดแปลงสภาพรถและเครื่องยนต์ทุกกรณ ี    ๑๐ คะแนน 



3.3๔ น ารถยนต์มาโรงเรียน      ๑๐ คะแนน 
และหรือใช้ดุลพินิจตัดคะแนนพฤติกรรมอื่นๆ หมวด ๓ เพิ่มได้ตามความเหมาะสม 

หมวดที่ 4 อาคารสถานที ่
4.1 ไม่ท าเวร/ไม่ท าเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ     ๑๐ คะแนน 
4.2 น าอาหาร/เครื่องดื่มขึ้นไปบนอาคารเรียน    ๑๐ คะแนน 
4.3 สั่ง/น า อาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน   10 คะแนน 
4.4 เล่นฟุตบอล/กฬีาต่างๆในห้องเรียน/บนอาคารเรียน   ๑๐ คะแนน 
4.5 ฝ่าฝืนระเบียบการใช้อาคารสถานที่ หรือระเบียบการใช้โรงอาหาร ๑๐ คะแนน 

และหรือใช้ดุลพินิจตัดคะแนนพฤติกรรมอื่นๆ หมวด ๔ เพิ่มได้ตามความเหมาะสม 
หมวดที่ 5 การตรงต่อเวลา มีวินัยและอื่นๆ 

5.1 มาสาย (0๘.0๑ น.)      5 คะแนน 
5.2 กรณีขาดเรียน/ไม่มาโรงเรียนโดยไม่มีการลา    5 คะแนน 
5.3 ฉีกหรือตัดหนังสือ/สิ่งพิมพ์ ในห้องสมุด    10 คะแนน 
5.4 พกพาอาวุธหรือสิ่งของคล้ายอาวุธ มาโรงเรียน   ๕0 คะแนน 
5.5 น าประทัด/ดอกไม้ไฟ มาเล่นในโรงเรียน    ๕0 คะแนน 
5.6 ฝ่าฝืนระเบียบหรือมาตรการอื่นของโรงเรียนที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี ้ 5 คะแนน 

และหรือใช้ดุลพินิจตัดคะแนนพฤติกรรมอื่นๆ หมวด ๕ เพิ่มได้ตามความเหมาะสม 
 

ลักษณะความประพฤติและการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม เชิงบวก 
หมวดที่ 1 การเรียน 

1.1 สืบค้น หาข้อมลูในห้องสมุด     +๕ คะแนน 
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น    +5 คะแนน 
1.3 ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน      +10 คะแนน 
1.4 ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา    +15 คะแนน 
1.5 ได้รับรางวัลระดับภาค      +20 คะแนน 
1.6 ได้รับรางวัลระดับประเทศ             +100 คะแนน 
1.7 ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ            +๒๐๐ คะแนน 
1.8 มีผลงาน/น าเสนอผลงาน      +๑๐ คะแนน 
1.9 มีส่วนร่วมในผลงาน      +5 คะแนน 

และหรือใช้ดุลพินิจเพ่ิมพฤติกรรม หมวด ๑ และเพิ่มคะแนนได้ตามความเหมาะสม 
หมวดที่ 2 การแต่งกายและบุคลิกภาพ 

2.1 แต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่อง    +5 คะแนน 



2.2 บริจาคเครื่องแต่งกายให้รุ่นน้องหรือผู้อื่น มีหลักฐาน   +10 คะแนน 
และหรือใช้ดุลพินิจเพ่ิมพฤติกรรม หมวด ๒ และเพิ่มคะแนนได้ตามความเหมาะสม 

หมวดที่ 3 ความประพฤต ิ
3.1 บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ชั่วโมง (จิตอาสา)    +๑๐ คะแนน 
3.2 มีจิตอาสาช่วยเหลืองาน      +๕ คะแนน 
3.3 เก็บของไดแ้ล้วส่งคืน      +5 คะแนน 
3.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ/กิจกรรม/ค่ายอบรม)  +10 คะแนน 
3.5 ความร่วมมือในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนจากผู้ปกครอง +10 คะแนน 
3.6 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ทุกวัน (สรุปรายเดือน)  +๕ คะแนน 
3.7 เข้าค่ายพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤตกิรรมกับครูที่ปรึกษา/หวัหน้าระดับ +๑๐ คะแนน 
3.8     ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาของนักเรียน  +5 คะแนน 

และหรือใช้ดุลพินิจเพ่ิมพฤติกรรม หมวด ๓ และเพิ่มคะแนนได้ตามความเหมาะสม 
หมวดที่ 4 อาคารสถานที ่

4.1 บ าเพ็ญประโยชน์ 5 ชั่วโมง (กรณีคะแนนติดลบ ๕0 คะแนน)  +๑๐ คะแนน 
4.2 ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่/ครั้ง/กิจกรรม    +5 คะแนน 
4.3 น าขยะและขวดน้ าแลกแต้ม ขวดน้ า ๕๐ ขวด = ๕ แต้ม  +๕ คะแนน 
4.4 ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (สรุปรายสัปดาห์)  +๕ คะแนน 
4.5 ท ากิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม /ครั้ง/กิจกรรม   +๕ คะแนน 
4.6 ท าความสะอาดอาคารสถานที่ /ครั้ง/กิจกรรม   +5 คะแนน 

และหรือใช้ดุลพินิจเพ่ิมพฤติกรรม หมวด ๔ และเพิ่มคะแนนได้ตามความเหมาะสม 
ผลของการตัดคะแนนความประพฤต ิ

1. นักเรียนที่ตดัคะแนน รวมถึง ๒0 คะแนน ให้นักเรียนปรับคะแนนตามกิจกรรมตั้งแต่หมวด 
๑ ถึง หมวด ๔ ที่ก าหนดเพื่อได้คะแนนคืน โดยหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาด าเนินการเป็นที่ปรึกษา 
แจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนท าทัณฑ์บน รับทราบพฤติกรรม ครั้งที่ ๑ 

2. นักเรียนที่ตดัคะแนน รวมถึง ๕0 คะแนน ให้นักเรียนปรับคะแนนตามกิจกรรมตั้งแต่หมวด 
๑ ถึง หมวด ๔ ที่ก าหนดเพื่อได้คะแนนคืน โดยหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาด าเนินการเป็นที่ปรึกษา 
แจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบทัณฑ์บน รับทราบพฤติกรรม ครั้งที ่๒ 

3. นักเรียนที่ตดัคะแนน รวมถึง ๑๐๐ คะแนน ให้นักเรียนปรับคะแนนตามกิจกรรมตั้งแต่
หมวด ๑ ถึง หมวด ๔ ที่ก าหนดเพ่ือได้คะแนนคืน โดยหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาด าเนินการเป็นที่
ปรึกษา แจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบทัณฑ์บน รับทราบพฤติกรรม ครั้งที่ ๓ และร่วมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 



4. นักเรียนที่ตดัคะแนน รวมถึง 100 คะแนนขึ้นไป กรณีแจ้งเตือนผู้ปกครองรับทราบ
พฤติกรรมนักเรียน ตามทัณฑ์บนครบทั้ง ๓ ครั้ง ให้หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาด าเนินการบันทึก เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอ พิจารณาตามดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 

พิจารณาให้เปลี่ยนสถานศึกษา ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มคีะแนนเชิงบวก 

ด้านที่ 1 ท าความสะอาดอาคารสถานที่     จ านวนต่อครั้ง  (ได้คะแนนคืน 5 
คะแนน)  

ด้านที่ 2 บริการผู้อื่น สังคม  จ านวนต่อครั้ง  (ได้คะแนนคืน 5 
คะแนน) 
ด้านที่ 3 อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวนต่อครั้ง  (ได้คะแนนคืน 5 
คะแนน) 
ด้านที่ 4 พัฒนาทักษะด้านวิชาการ  จ านวนต่อครั้ง  (ได้คะแนนคืน 5 

คะแนน) 
ด้านที่ 5 การพฒันาคุณภาพชีวิต          จ านวนต่อครั้ง  (ได้คะแนนคืน 5 

คะแนน) 
และหรือใช้ดุลพินิจเพ่ิมพฤติกรรม ด้านที่ ๑-๔ และเพิ่มคะแนนได้ตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๑๐ ผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรม(เชิงบวก) 
  ๑. นักเรียนทีมี่คะแนน ๑๐๐ ถึง ๑๕๐ คะแนน รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ระดับด”ี 

๒. นักเรียนทีมี่คะแนน ๑๕๑ ถึง ๒๐๐ คะแนน รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ระดับดีเด่น” 
๓. นักเรียนทีมี่คะแนน ๒๐๑ ถึง ๒๕๐ คะแนน รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ระดับดีเยี่ยม” 
๔. นักเรียนทีมี่คะแนน ๒๕๑ ถึง ๓๐๐ คะแนน รับโลเ่ชดิชูเกียรติ “ระดับดีเยี่ยม” 

ข้อ 10 นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษตามเห็นสมควรให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ 11 ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นผูร้ักษาการณต์ามระเบียบนี้ 

  
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายอู๊ต ตรีอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 



 
ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

เรื่อง การใช้ระเบียบและการแต่งกายนักเรียน 
 

เพื่อให้การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เป็นระเบียบ เกิดวินัย มีความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีงาม จึงประกาศใช้ระเบียบโรงเรียนท่าอุแทพทิยา เรื่อง การใช้ระเบียบและการแต่งกายนักเรียน 
ดังนี้ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้  

1. นักเรียนชาย 
ก. เสื้อเช้ิตคอพับ สีขาว ไม่มลีวดลาย ไม่รัดรูป เนื้อผ้าตามสมัยนิยม ใช้กระดุมสีขาวกลม

ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร มีกระเป๋าบริเวณหนา้อกซ้าย 
ข.  กางเกงขาสั้นสีน้ าตาล ความยาวระดับเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าลงมาประมาณ 5 เซนตเิมตร 

ไม่เป็นผ้ามัน มจีีบ ข้างละ 2 จีบ ผ่าด้านหน้าที่กระเป๋าด้านข้าง ไม่มีมีกระเป๋าด้านหลัง และมีช่อง
ส าหรับสอดเข็มขัดบริเวณรอบเอว 

ค.  รองเท้าหุ้มส้นสีน้ าตาลชนิดผูก (ส าหรับชดุนกัเรียนและชุดพละ) ท าด้วยผ้าใบขอบสี
น้ าตาล มีรอยเชือกเป็นสีน้ าตาล ห้ามสวมรองเท้าที่มีลวดลายหรือหนังกลับ และห้ามเหยียบส้น
รองเท้า 

ง.  รองเท้าหุ้มส้นสีน้ าตาลชนิดผูก (ส าหรับชดุลูกเสือ) ท าดว้ยผ้าใบขอบสีน้ าตาล มีร้อยเชือก
เป็นสีน้ าตาล ห้ามสวมรองเท้าที่มีลวดลายหรือหนังกลับ และห้ามเหยียบส้นรองเท้า 

จ.  เข็มขัดหนงัสีน้ าตาล ขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5 เซนติเมตร ถึง 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดลกูเสือ  
ฉ.  ถุงเท้าสีน้ าตาล แบบไม่พบัขอ ไม่มีลวดลาย ความยาวเลยตาตุ่มขึ้นไปไม่เกินครึ่งน่อง ห้าม

ใช้ถุงเท้าข้อสั้นระดับตาตุ่มและต่ ากว่าตาตุ่ม 
2. นักเรียนหญิง 

ก.  เสื้อสีขาวแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมศรีษะได้สะดวก เนื้อผ้าตามสมัยนิยม ไม่บางเกิน
ควร ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูปสาบตลบเข้าข้างใน มีปกขนาด 10 เซนติเมตร แขนสั้นเหนือข้อศอก ปลาย
แขนจีบเล็กน้อย มีกระเป๋าริมขอบ ล่างขวาของเสื้อ และต้องสวมเสื้อซับชั้นในสีขาว ไมม่ีลวดลาย
เท่านั้น 

ข.  กระโปรงสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นกลีบ ด้านละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้าน
นอก เย็บทับบน กลีบจากใตข้อบกระโปรงลงมา ระยะห่าง 6 ถึง 10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้าง
ตรงกลางพองาม ไม่รัดรูปหรอืมีลวดลาย กระโปรงยาวคลุมเข่าลงมาไม่นอ้ยกว่า 5 เซนติเมตร  



ค.  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า (ส าหรับชุดนักเรียนและชุดเนตรนารี) ปลายเท้ามน มีสายรัดหลัง
เท้า ส้นสูงไม่ เกิน 2 เซนติเมตร รองเท้าผ้าใบสีขาว (ส าหรบัชุดพละ) ไม่มีตัวอักษร ลวดลาย หรือแถบ
สีใดมาตกแต่ง และใหส้วมชุดพละศึกษาตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 

ง.  ถุงเทา้สีขาว หรือสีขาวพ้ืนด าเทา ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าข้อสั้น หากเป็นถุงเท้ายาว 
ให้พับขอบความ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าข้อสั้นระดับตาตุ่มและต่ ากว่าตาตุ่ม 

จ.  หูกระต่ายสีกรมท่า 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1. นักเรียนชาย 
ก.  เสื้อเชิ้ตคอพับ สีขาว ไม่มลีวดลาย ไม่รัดรูป เนื้อผ้าตามสมัยนิยม ใช้กระดุมสีขาวกลม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร มีกระเป๋าบริเวณหน้าอกซ้าย 
ข. กางเกงขาสั้นสีกลมท่า ความยาวระดับเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าลงมาประมาณ 5 เซนติเมตร 

ไม่เป็นผ้ามัน มจีีบข้างละ 2 จบี ผ่าด้านหน้าที่กระเป๋าด้านข้าง ไม่มีมีกระเป๋าด้านหลัง และมีช่อง
ส าหรับสอดเข็มขัดบริเวณรอบเอว 

ค. รองเท้าหุ้มส้นสีด าชนิดผูก (ส าหรับชุดนักเรียนและชุดพละ) ท าด้วยผ้าใบขอบสีด า มีร้อย
เชือกเป็นสีด า ห้ามสวมรองเท้าที่มีลวดลายหรือหนังกลับ และห้ามเหยียบส้นรองเท้า 

ง. เข็มขัด หนังสีด า ขนาดกว้างต้ังแต่ 2.5 เซนติเมตร ถึง 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดสีเงิน ให้มี
เข็มขัดส าหรับ สอดรูเข็มขัดเพียงเข็มเดียว 

จ.  ถุงเท้า สีขาว หรือ สีขาวพื้นด าเทาแบบไม่พับขอบ ไม่มีลวดลาย ความยาวเหนือตาตุ่มขึ้น
ไปแต่ไม่เกินครึง่น่อง และห้ามใช้ถุงเท้าข้อสัน้ระดับตาตุ่มและต่ ากว่าตาตุ่ม 
2. นักเรียนหญิง 

ก.  เสื้อสีขาวคอเช้ิต ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 เซนติเมตร ไม่มีจีบยกที่ไหล่
และจีบรัดที่ ปลายแขน ขอบแขนกว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร ตัวเสื้อไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลาย 
และต้องสวมเสื้อซับชั้นในสีขาว ไม่มีลวดลายเท่านั้น 

ข.  กระโปรงสกีรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นกลีบ ด้านละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้าน
นอก เย็บทับบน กลีบจากใตข้อบกระโปรงลงมา ระยะห่าง 6 ถึง 10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้าง
ตรงกลางพองาม ไม่รัดรูปหรอืมีลวดลาย กระโปรงยาวคลุมเข่าลงมาไม่นอ้ยกว่า 5 เซนติเมตร 

ค. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า (ส าหรับชุดนักเรียน) ปลายเท้ามน มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 
2 เซนติเมตร รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาว (ส าหรับชุดพละ) ไม่มีตัวอักษร ลวดลายหรือแถบใดมาตกแต่ง 
และสวมชุดพละศึกษาตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 

   ง.  ถุงเท้าสีขาว หรือสีขาวพื้นด าเทา ไม่มีลวดลาย หา้มใช้ถุงเท้าข้อสั้น หากเป็นถุงเท้ายาว 
ให้พับขอบความ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าข้อสั้นระดับตาตุ่มและต่ ากว่าตาตุ่ม 



จ. ริบบิ้นผ้าสีกรมท่าส าหรับผกูผม ขนาด กวา้ง 2.5 เซนติเมตร - ยาว 82 เซนติเมตรและ
ไม่ใช่ริบบิ้น ส าเร็จรูป 

หมายเหตุ 
1. นักเรียนทั้งชายและหญิงจะต้องปักอักษรย่อ ช.พ. สีน้ าเงินทึบ บริเวณอกเสื้อด้านขวา ปักติดเนื้อผ้า

ใน ระดับแนวเหนือหน้าอก ห่างจากตะเข็บไหล่ประมาณ 12 เซนติเมตร แบบตัวอักษรตัวพิมพ์ตามที่โรงเรียน
ก าหนดให้ ห้ามใช้ตัวอักษรส าเร็จรูปติดโดยเด็ดขาด 

-นักเรียนช่วงช้ันที ่2 (ม.1-3) ด้านบนอักษรย่อ ช.พ. ให้ปักจุดกลมสีน้ าเงินทึบขนาดเล็ก โดยแต่ละช่วง
ชั้นมีจ านวนจุดเท่ากับเลขระดับช้ันนั้น ๆ โดย ชั้น ม.1 = หนึ่งจุด ชั้น ม.2 = สองจุด ชั้น ม.3 = สาม
จุด 
-นักเรียนช่วงช้ันที ่3 (ม.4-6) ด้านบนอักษรย่อ ช.พ. ให้ปักดาวสีน้ าเงินทึบขนาดเล็ก โดยแต่ละช่วงชั้น 
มี จ านวนดาวเท่ากับเลขระดับช้ันนั้น ๆโดย ชั้น ม.4 = หนึ่งดวง ชั้น ม.5 = สองดวงช้ัน ม.6 = สาม

ดวง 
2.  นักเรียนทกุคนจะต้องปักชื่อ – นามสกลุ บริเวณอกเสื้อด้านขวา ใต้อักษรย่อ ช.พ. ประมาณ 1.5 

เซนติเมตร 
3.  ห้ามนักเรียนสวมเครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสีด าหรือสีสุภาพ 
4.  ห้ามนักเรียนแต่งหน้า ทาปาก เขียนคิ้ว หรือทาเล็บ 
5. นักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจาย

ของ โรค Covid-19 
6. นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองรับผิดชอบดูแลความประพฤติ และผู้ปกครองจะต้องพร้อมที่จะ

สละ เวลาเพื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รักษาการณต์ามระเบียบนี้ 

  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 
 

(นายอู๊ต ตรีอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


