
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวภิาวดี 
เรื่อง ระเบยีบโรงเรยีนมัธยมวิภาวดีว่าด้วยการปกครองนกัเรยีน พ.ศ. ๒๕65 

******************************* 
 เน่ืองจากนักเรียนเป็นเยาวชนผู้มีความเจริญงอกงาม ด้านความรู้ความคิด คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน 
มัธยมวิภาวดี มีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนให้เคร่งครัดย่ิงข้ึน มีความยับย้ังช่ังใจในการท่ีจะไม่ 
ประพฤติผิดและส่งเสริมในทางท่ีถูกท่ีควร โดยให้นักเรียนมีความรักความสามัคคี มีส่วนร่วมในการปกครองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป 
 ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนละนักศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงได้วางระเบียบไว้ดังน้ี 
 ข้อที่ ๑  ระเบียบเรียกว่า ระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี พ.ศ. ๒๕65  
 ข้อที่ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้ได้ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕65 เป็นต้นไป 
 ข้อที่ 3  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศหรือค าส่ังอ่ืนใด ซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบน้ีและให้ใช้  
  ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อที่ ๔  ในระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี พ.ศ. ๒๕65  
 “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี  
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บุคคลซ่ึงรับนักเรียนไว้ในครอบครองหรืออุปการเล้ียงดู บุคคลท่ีนักเรียนอยู่ 
                                    อาศัยอยู่ด้วย 
 “ครู”  หมายความว่า ครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี  
 “การแต่งกาย” หมายความรวมถึง ทรงผมหรือส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายด้วย 
 “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนท่ีประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนหรือ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อส่ังสอนให้มีความประพฤติดีหรือเข็ดหลาบ 
 ข้อที่ ๕  ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป เป็นผู้รักษาการแทนให้เป็นไปตามระเบียบน้ี ตลอดจนพิจารณา 
ตัดสินลงโทษอันเกิดจากความผิดพลาดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบน้ีให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและสร้างสรรค์หรือ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป จะมอบอ านาจให้มีผู้รักษาระเบียบน้ีแทนเป็นเร่ือง ๆ หรือกรณีไปก็ได้ 
 

หมวดที่ ๑ 
ว่าด้วยการแต่งกาย 

 ข้อที่ 6  การแต่งกาย นักเรียนสวมใส่เส้ือผ้าท่ีสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับวัยและสภาพผู้สวมใส่ ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ โดยพึงละเว้นไม่ใส่เส้ือผ้าท่ีราคาแพงเกินควร นักเรียนต้องแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ ท่ีโรงเรียน
ได้เลือกแล้วว่าเหมาะสมและประหยัดเวลา ดังน้ี  
 
 



 การแต่งกายนักเรียนชาย 
  ๖.๑ กางเกง (ใช้ผ้าสีกากี ส าหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และสีกรมท่าส าหรับ 
นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) ตัดกางเกงแบบไทย หัวกางเกงพอดีกับเอว มีหูส าหรับสอดใส่เข็มขัด ๕ หู 
มี กลีบด้านหน้าข้างละ ๕ กลีบ เม่ือยืนตรงขากางเกงส้ันเพียงเหนือเข่าพ้นลูกสะบ้าประมาณ ๕ เซนติเมตร 
ส่วนกว้าง ของขากางเกง มีความกว้างห่างจากขาต้ังแต่ ๘ ๑๒ เซนติเมตร และขนาดของเข่าปลายพับชายเข้าข้าง
ในกว้าง ๕ เซนติเมตร กางเกงต้องผ่าตรงส่วนหน้า ติดกระดุมหรือซิปมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างๆ ๑ กระเป๋า 
เวลาสวม กางเกงให้ทับชายเส้ือไว้ให้เรียบร้อย และขอบกางเกงไม่ต่ ากว่าสะดือ 
  ๖.๒ เส้ือ ใช้ผ้าสีขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร ตัดปกเช้ิตคอต้ัง ผ่าอกตลอด สาบท่ีอกเส้ือ กว้าง ๕ 
เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนส้ันเพียงเหนือศอก มีกระเป๋าติดแนว 
อกด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาด ๘-๑๒ เซนติเมตร และลึกต้ังแต่ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ ให้ 
ปักอักษร ม.ว. แบบตัวพิมพ์ธรรมดาด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร เหนืออกด้านขวา ส าหรับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นให้ปักจุดด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน จ านวนการตามระดับช้ัน โดยปักด้านบนอักษร 
ม.ว. และด้านล่างอักษร ม.ว. ให้ปักช่ือ-สกุลของนักเรียน ส่วนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ปักจุดด้วยด้าย 
หรือไหมสีน้ าเงิน จ านวนจุดตามระดับช้ัน โดยปักด้านบนอักษร ม.ว. และด้านล่างอักษร ม.ว. ให้ปักช่ือ-สกุลของ 
นักเรียน 
  ๖.๓ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนัง (สีน้ าตาลส าหรับม.ต้น สีด าส าหรับ ม. ปลาย) ขนาดกว้าง ๒.๕ ๔ 
เซนติเมตร ความยาวตามขนาดนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมนูนดัดข้างนอกเล็กน้อยชนิดหัวกลัดมีปลอก 
หนังสีเดียวกันกับ เข็มขัด ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ให้คาดทับหัวกางเกงโดยสอดเข้าท่ี
หู 
กางเกง 
  ๖.๔  รองเท้า  ม. ต้น ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูก หนัง หรือผ้าใบสีน้ าตาลไม่มีลวดลาย  
    ม. ปลาย ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูก หนัง หรือผ้าใบสีด าไม่มีลวดลาย  
                 ถุงเท้า  ม, ต้น ใช้ถุงเท้ายาวเลยตาตุ่มข้ึนมาคร่ึงน่อง  สีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย 
    ม. ปลาย ใช้ถุงเท้ายาวเลยตาตุ่มข้ึนมาคร่ึงน่อง  สีขาว ไม่มีลวดลาย  
  ๖.๕ ผม 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ให้ไว้ผมทรงนักเรียน ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ ซม. ผมบน ไม่ยาวจนดูหนาและ
ห้ามแสกกลาง ไว้จอน ไว้หนวดเครา ย้อมหรือกัดสีผม ทาน้ ามัน เยล ฉีดสเปรย์ผม 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ให้ไว้ผมรองหวี ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ ซม. ผมบน ไม่ยาวจนดูหนาและห้ามแสก
กลาง ไว้จอน ไว้ ย้อมหรือกัดสีผม ทาน้ ามัน เยล ฉีดสเปรย์ผม 
 การแต่งกายนักเรียนหญิง  
  ๖.6 กระโปรง (ใช้ผ้าสีกรมท่าท้ัง ม.ต้น และ ม. ปลาย) ไม่มีลวดลายด้านหน้า และด้านหลังพับ
เป็นกลีบ ๒ ซีก ซีกละ ๓ กลีบหันกลีบออกด้านนอก เย็บท้ังสองกลีบขอบล่างลงมา 6-12 เซนติเมตร เว้นระยะตรง
กลางพอสมควร กระโปรงยาวคลุมเข่า ๕ เซนติเมตรลงไป 



  ๖.๗ เส้ือ ระดับ ม.ต้น ใช้ผ้าสีขาวเกล้ียงไม่บางเกินไป เป็นคอในตัว (คอปกทหารเรือ) ลึกพอให้
สวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของไหลให้ใหญ่ พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บ ตะเข็บข้างในมีปก 
ขนาด ๑๐ เซนติเมตร ใช้ผ้า ๒ ช้ิน ความยาวของเส้ือวัดจากข้อมือ เม่ือยืนตรงห่างจากข้อมือระยะต้ังแต่ ๑๐-๑๕ 
เซนติเมตร ชายของเส้ือด้านล่างซิดกระเป๋าขนาดกว้าง ๕-๔ เซนติเมตร ยาว ๔-๑๐ เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของ 
ตัวเส้ือ ปากกระเป๋าเป็นริมกว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร จ านวน ๑ ใบ ผูกด้วยโบว์ (หูกระต่าย) สีกรมท่า ปักอักษร 
ม.ว. แบบตัวพิมพ์ธรรมดา ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงินแก่ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร เหนือแนวหน้าอกด้านขวาส าหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นให้ปักจุดด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน จ านวนดาวตามระดับช้ัน โดยปักด้านบน
ตัวอักษร ม.ว. และด้านล่างอักษร ม.ว. ให้ปักช่ือ-สกุล ของนักเรียน ส่วนเส้ือซับในต้องเป็นสีขาว มีบ่ากว้างและปิด
สายชุดช้ันในท้ังหมด  
  ๖.8 เส้ือ ระดับ ม. ปลาย ใช้ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร ตัดแบบคอเช้ิต ผ่าอกตลอดสาบเส้ือ ท่ี
อกเส้ือกว้าง ๓ เซนติเมตร มีกระดุมขาว 3 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ต้นแขนจีบเล็กน้อยประกอบผ้า ๓ 
เซนติเมตร สอดชายเส้ือไว้ในกระโปรง มีอักษร ม.ว. และช่ือ-สกุล เหมือน ม. ต้น ปักจุดด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 
จ านวนจุดตามระดับช้ัน ส่วนเส้ือซับในต้องเป็นสีขาว  มีบ่ากว้างและปิดสายชุดช้ันในท้ังหมด  
  ๖.๙ เข็มขัด (ส าหรับ ม. ปลาย) ใช้หนังสีด ากว้าง ๒-๓ เซนติเมตร ความยาวตามส่วนขนาด ของ
นักเรียนหัวรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ชนิดหัวกลัดสีด า มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัด กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ส าหรับ 
สอดปลายเข็มขัดและคาดทับหัวกระโปรง ไม่คาดหลวมหรือคาดต่ ากว่าสะดือ  
  ๖.๑๐ รองเท้า ใช้แบบหุ้มส้นหัวมนชนิดมีสายรัดหลังเท้าแบบหนังสีด าไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน 
ช้ิน กว้าง  ๓ เซนติเมตร 
           ถุงเท้า ใช้แบบส้ันสีขาว ไม่มีลวดลาย ยาวเลยตาตุ่มข้ึนมา 5 เซนติเมตร  ไม่มีลวดลาย 
  ๖.๑๑ ผม  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๖.๑๑.๑  ผมส้ัน  ความยาววัดจากต่ิงหูลงมา  4  เซนติเมตร ไม่ดัดผม ไม่ซอย
ผม ย้อมผม 
    ๖.๑๑.๒  ผมยาว ความยาววัดจากต่ิงหูลงมา  20  เซนติเมตร  ไม่ดัดผม ไม่
ซอยผม ไม่ย้อมผม เป่าผม หรือท าผมให้ผิด ไปจากทรงนักเรียนโดยเด็ดขาด มัดรวบไว้ด้านหลังหรือถักเปียเก็บผม
ท้ังหมดเพียงอันเดียว ผูกโบว์สีน้ าเงิน  ห้ามใช้โบว์ส าเร็จรูป 
    ๖.๑๑.๓  ใช้ยางมัดผมสีด าล้วนไม่มีเคร่ืองประดับห้อย  ห้ามใส่น้ ามันหรือ
เคร่ืองประดับผมทุกชนิด   
    ๖.๑๑.4  ห้ามท าทรงผมแปลกๆ เช่น ถักเปียหลายอันไว้ยาวคล้ายหางเต่า ซอย
ผม ย้อม กัดสีผม หรือไว้ผมแบบอ่ืนๆ  
    6.๑๑.5  นักเรียนท่ีผมยาวมากให้ถักเปียเก็บอันเดียวไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๖.๑๑.6  ผมส้ัน  ความยาววัดจากต่ิงหูลงมา  6  เซนติเมตร ไม่ดัดผม ไม่ซอย
ผม ย้อมผม 



    ๖.๑๑.7  ผมยาว ความยาววัดจากต่ิงหูลงมา  25  เซนติเมตร  ไม่ดัดผม ไม่
ซอยผม ไม่ย้อมผม เป่าผม หรือท าผมให้ผิด ไปจากทรงนักเรียนโดยเด็ดขาด มัดรวบไว้ด้านหลังหรือถักเปียเก็บผม
ท้ังหมดเพียงอันเดียว ผูกโบว์สีด า  ห้ามใช้โบว์ส าเร็จรูป 
    ๖.๑๑.8 ใช้ยางมัดผมสีด าล้วนไม่มีเคร่ืองประดับห้อย  ห้ามใส่น้ ามันหรือ
เคร่ืองประดับผมทุกชนิด   
    ๖.๑๑.9 ห้ามท าทรงผมแปลกๆ เช่น ถักเปียหลายอันไว้ยาวคล้ายหางเต่า ซอย
ผม ย้อม กัดสีผม หรือไว้ผมแบบอ่ืนๆ  
    6.๑๑.10 นักเรียนท่ีผมยาวมากให้ถักเปียเก็บอันเดียวไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย 
 ข้อ ๗  ข้อห้ามในการแต่งกาย  
  ๗.๑  ไม่ใช้เคร่ืองประดับท่ีมีราคาแพง เช่น สร้อยคอ แหวน ก าไล สร้อยข้อมือ ยกเว้นนาฬิกา 
ข้อมือและใช้ท่ีสุภาพ  
  ๗.๒  ไม่อนุญาตให้ดัดผม ซอยผม ย้อมผม  
  ๗.๓  ไม่อนุญาตให้ทาเล็บ ทาปาก  ทาหน้า เขียนค้ิว ใช้ขนตาปลอม ใช้เคร่ืองส าอาง เล็บให้ตัด
ส้ันและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  
  ๗.๔  แต่งกายให้สุภาพ สะอาด และไม่ควรใช้เคร่ืองแต่งกายท่ีมีราคาแพงจนเกินไป  
  ๗.๕  ไม่ใส่เส้ือซับในท่ีเป็นสายเด่ียว สายไขว้ เกาะอก และสีอ่ืนนอกจากสีขาว 
 ข้อ 8 การแต่งกายชุดพลศึกษา 
  8.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย  
   8.๑.๑ เส้ือ คอโปโลสีชมพู ท่ีมีตราโรงเรียน  ปักช่ือ-สกุล ด้านขวาด้วยด้ายหรือไหมสีน้ า
เงิน และปักจุดบนปกเส้ือด้านขวา ตามจ านวนระดับช้ัน  
   8.๑.๒ กางเกงวอร์มผ้ายืดสีน้ าเงิน มีแถบข้างขาด้านนอกสีชมพู-เหลือง ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด  
   8.๑.๓ ถุงเท้าสีน้ าตาลไม่มีลวดลาย ความยาวเลยตาตุ่มข้ึนมา ๕ เซนติเมตร  
   8.๑.๔ รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลไม่มีลวดลาย 
  8.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง  
   8.๒.๑ เส้ือคอโปโลสีชมพู ท่ีมีตราโรงเรียนปักช่ือ-สกุล ด้านขวา ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ า
เงินและปักจุดบนปกเส้ือด้านขวา ตามจ านวนระดับช้ัน  
   8.๒.๒ กางเกงวอร์มผ้ายืดสีน้ าเงิน มีแถบข้างขาด้านนอกสีชมพู-เหลือง ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด  
   8.๒.๓ ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวเลยตาตุ่มข้ึนมา ๕ เซนติเมตร 
   8.๒.๔ รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย  
  ๘.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปลายชายและหญิง  
   8.๓.๑ เส้ือคอโปโลสีเหลืองท่ีมีตราโรงเรียนปักช่ือ-สกุล ด้านขวา ด้วยด้ายหรือไหมสี น้ า
เงินและปักดาวบนปกเส้ือด้านขวา ตามจ านวนระดับช้ัน  



   8.๓.๒ กางเกงวอร์มผ้ายืดสีน้ าเงิน มีแถบข้างขาด้านนอกสีชมพู-เหลือง ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด  
   ๘.๓.๓ ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวเลยตาตุ่มข้ึนมา ๓(หญิง) และ ๕(ชาย) 
   ๔.๓.๔ รองเท้าผ้าใบสีขาวส าหรับนักเรียนหญิงรองเท้าผ้าใบสีด าส าหรับนักเรียนชายไม่ 
 
มีลวดลาย 
  8.๔ โอกาสท่ีจะแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน 
   ๘.๔.๑ เม่ือมาโรงเรียนตามปกติ หรือมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกกรณี (เว้นแต่ จะมีการ 
ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเป็นคราวๆไป  
   ๘.๔.๒ ไปงานพิธีต่าง ๆ  
   8.๔.๓ ไปในสาธารณสถาน หรือในท่ีประชุม  
  8.๕ วันอังคาร แต่งเคร่ืองแบบตามกิจกรรมชุมนุมท่ีโรงเรียนอนุญาต  
  8.๖ วันพุธ แต่งกายเคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารี และเคร่ืองแบบชุดฝึก (นศท.)     
 

หมวดที่ ๒ 
ความชอบและการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 ข้อ 9  โรงเรียนมัธยมวิภาวดีพึงงสนับสนุน ส่งเสริม และตอบแทนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ ดังน้ี  
  (๑)  ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด สม่ าเสมอ  
  (๒)  มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ จนน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน   
  (๓)  มีความเป็นผู้น าและท าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  
 ข้อ ๑๐  การให้รางวัลตามข้อ (๑) (๒) หรือ (๓) อาจจะกระท าได้โดย  
  (๑)  ประกาศยกย่องชมเชย  
  (๒) มอบเกียรติบัตรหรือมอบเข็มเกียรติยศ  
  (๓) มอบโล่เกียรติยศ  
  (๔) มอบทุนการศึกษา  
 ข้อ ๑๑  การให้รางวัลตามข้อ ๑๐(๓) ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นปี ๆ
ไป  
 ข้อ ๑๒  ความผิดของนักเรียน มีรายละเอียด คือ  
  1.  นักเรียนทุกคนมีความประพฤติเต็ม ๑๐๐ คะแนนต่อ ๑ ปีการศึกษา เม่ือนักเรียนกระท า
ความผิดและถูก ตัดคะแนนความประพฤติ โรงเรียนจะด าเนินการดังน้ี  
   ๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือนคร้ังท่ี ๑ เม่ือถูกตัดคะแนน ๒๐ คะแนน (เชิญผู้ปกครอง/ท า
กิจกรรม)            
   ๑.๒ ว่ากล่าวตักเตือนคร้ังท่ี ๒ เม่ือถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน  (เชิญผู้ปกครองมาพบ
และให้ท ากิจกรรมทดแทนเป็นเวลา ๔ วัน) 



   ๑.๓ ท าทัณฑ์บน เม่ือถูกตัดคะแนน ๕๐ คะแนน (เชิญผู้ปกครองมาพบและให้ท า
กิจกรรมทดแทน เป็นเวลา ๕ วัน) 
   ๑.๔ ท ากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม เม่ือถูกตัดคะแนน ๖๐ คะแนน (เชิญผู้ปกครองมา
พบและให้พักการเรียน)  
   ๑.๕ ท ากิจกรรมเข้าร่วมช้ันเรียนกับผู้ปกครอง เม่ือถูกตัดคะแนน 80 คะแนน (เชิญ
ผู้ปกครองเข้า ร่วมช้ันเรียนกับนักเรียนเป็นเวลา ๑ สัปดาห์) 
   1.6. ไม่ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เม่ือถูกตัดคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
 หมายเหตุ : กรณีนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทางโรงเรียนจะต้ังคณะกรรมการ 
พิจารณาคัดช่ือนักเรียนออกจากระบบ 
  ๒.  โรงเรียนจะไม่รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เม่ือ
นักเรียนถูกตัด คะแนนถึง ๑๐๐ คะแนน โดยคณะกรรมการและฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณา 
  3.  การด าเนินการทุกข้ันตอนครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับและผู้ปกครองต้องรับทราบด้วย 
 ข้อ ๑๓ การลงโทษนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ให้ใช้ระเบียบตัดคะแนนความประพฤติ ดังต่อไปน้ี   
   ๑๓.๑  ความผิดขั้นเบา ตัดคะแนนพฤติกรรม  5- ๑5 คะแนน ได้แก่ 
 

รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนที่ตัด 
๑. มาสาย (หลัง ๐๘.๐๐ น.) หรือมาช้าไม่ทันเคารพธงชาติ จะไม่ได้เข้าแถวและ
บันทึกพบครูท่ีปรึกษา 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๕ 

2. หนีไม่เข้าโฮมรูม ตัดคะแนนคร้ังละ ๕ 
3. น าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมไปรับประทานในห้องเรียน หรือน าข้ึนไปบนอาคารเรียน ตัดคะแนนคร้ังละ ๕ 
4. ซ้ืออาหารหรือเคร่ืองด่ืมนอกร้ัวโรงเรียน ตัดคะแนนคร้ังละ ๕ 
5. ไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจรของโรงเรียน (การสวมหมวกกันน็อค) ตัดคะแนนคร้ังละ ๕ 
6. กล่าววาจาหยาบคาย ตัดคะแนนคร้ังละ ๕ 
7.  ท้ิงขยะไม่ถูกท่ี  หรือมีเจตนาท าให้โรงเรียนสกปรก ตัดคะแนนคร้ังละ ๕ 
8. หนีช่ัวโมงเรียนหรือไม่เข้าห้องเรียนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตัดคะแนนคร้ังละ ๑๐ 
9. ซ้ืออาหาร หรือเคร่ืองด่ืมนอกร้ัวโรงเรียน ตัดคะแนนคร้ังละ ๑๐ 
10. ท้ิงขยะไม่ถูกท่ีหรือมีเจตนาท าให้โรงเรียนสกปรก ตัดคะแนนคร้ังละ ๑๐ 
11. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน ดังน้ี 
    11.๑ การตรวจการแต่งกายประจ าเดือน  
          - ร่างกาย ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
          - เคร่ืองแต่งกาย ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
          - เคร่ืองประดับ ตัดคะแนน ๕ คะแนน 
    11.๒ เม่ือพบเห็นการแต่งกายท่ีผิดระเบียบ 

 
ตัดคะแนนคร้ังละ ๑๕ 
 
 
 
ตัดคะแนนคร้ังละ ๕ 

  
 



   13.๒ ความผิดขั้นกลาง ตัดคะแนนพฤติกรรม ๒๐ คะแนน ได้แก่ 
 

รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนที่ตัด 
๑. มีเจตนาไม่เข้าโรงเรียน หนีโรงเรียนหรือออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
๒. สูบบุหร่ีหรือมีบุหร่ีในครอบครองเพื่อการใด ๆ ก็ตาม ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
๓. เล่นการพนันทุกชนิด หรือมีส่วนร่วมในการจัด หรือรู้เห็นให้ผู้อ่ืนเล่นการพนัน    
แม้จะไม่เป็นผู้เล่นโดยตรงก็ตาม 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 

๔. ม่ัวสุมก่อความร าคาญแก่ผู้อ่ืนท้ังในและนอกโรงเรียน ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
๕. เข้าสถานเริงรมณ์โดยไม่มีผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
๖. น าเคร่ืองมือส่ือสารและมีส่ือลามกในครอบครอง เช่น คลิปต่าง ๆ  ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
๗. ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอ้ี อาคารเรียน ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
๘. ขับรถจักยานยนต์ท้ังในและนอกโรงเรียนด้วยความเร็ว หรือมีลักษณะก่อกวน
และอาจเกิดอันตรายไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตามในสภาพนักเรียน 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 

๙. ยุยงให้แตกความสามัคคี ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
๑๐. กล่ันแกล้ง รังแก หรือกระท าการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อ่ืน ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
11.  หนีโรงเรียน  หรือออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐ 
๑2. ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน (ถูกตัดคะแนนพร้อมท้ังชดใช้ความเสียหาย) ตัดคะแนนคร้ังละ ๒๐/

ชดใช้ค่าเสียหาย 
    
   13.๓ ความผิดขั้นหนัก ตัดคะแนนพฤติกรรมไม่เกิน ๕๐ คะแนน 
 

รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนที่ตัด 
๑. ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู หรือบุคลากรอ่ืน ๆ กระด้างกระเด่ืองต่อครู ตัดคะแนนคร้ังละ ๕๐ 
๒. ด่ืมสุราเมรัย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใด ๆ ก็ตาม ตัดคะแนนคร้ังละ ๕๐ 
๓. มีพฤติกรรมชู้สาว ตัดคะแนนคร้ังละ ๕๐ 
๔. ทะเลาะวิวาท หรือย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาทท้ังในและนอกโรงเรียนรวมท้ัง
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๕๐ 

๕. ชักชวนให้ผู้อ่ืนเข้ามาทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ตัดคะแนนคร้ังละ ๕๐ 
๖. กระท าการใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารงานของโรงเรียน หรือบังคับขู่
เข็ญยุยงส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนต่อต้านหรือกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๕๐ 

๗. กล่ันแกล้ง รังแกหรือกระท าการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันต่อผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้
ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บท้ังร่างกายและจิตใจ 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๕๐ 

8. ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน (ถูกตัดคะแนนพร้อมท้ังชดใช้ความเสียหาย) ตัดคะแนนคร้ังละ 5๐/
ชดใช้ค่าเสียหาย 

 
 

 



  13.๔ ความผิดขั้นรุนแรง ตัดคะแนนพฤติกรรม ๖๐ คะแนน  ได้แก่ 
 

รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนที่ตัด 
๑. แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวครู หรือบุคลากรอ่ืน ตัดคะแนนคร้ังละ ๖๐ 
๒. พกพาอาวุธ หรือส่ิงเทียมอาวุธ หรือวัตถุท่ีใช้เป็นอาวุธได้เข้ามาในโรงเรียน ตัดคะแนนคร้ังละ ๖๐ 
๓. ลักทรัพย์ หรือกระท าการใด ๆ ให้เกิดการลักทรัพย์หรือรับของโจร ตัดคะแนนคร้ังละ ๖๐ 
4. ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้โรงเรียนเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๖๐ 

5. ปลอมแปลงเอกสารราชการ หรือลายมือช่ือของผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์อ่ืนใดก็ตาม ตัดคะแนนคร้ังละ ๖๐ 
6. มีเจตนาแอบอ้างช่ือครูหรือผู้อ่ืนเป็นผู้ปกครอง ตัดคะแนนคร้ังละ ๖๐ 
7.ใช้กิริยาวาจา ข่มขู่เพื่อเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือข่มขู่ให้ผู้อ่ืนเกรง
กลัว หรือบังคับให้ผู้อ่ืนกระท าการใด ๆ ให้ผิดระเบียบโรงเรียน 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๖๐ 

8. เสพส่ิงเสพติดให้โทษ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการใด ๆ ก็ตาม ตัดคะแนนคร้ังละ ๖๐ 
  
   13.๕ ความผิดขั้นร้ายแรง ตัดคะแนนพฤติกรรม ๘๐ คะแนน พร้อมทั้งแจ้ง  
           ผู้ปกครอง 
 

รายการความผิด หลักเกณฑ์/คะแนนที่ตัด 
๑. สักตามร่างกาย ตัดคะแนนคร้ังละ ๘๐ 
๒. ทะเลาะวิวาท หรือย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนและมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

ตัดคะแนนคร้ังละ ๘๐ 

๓. การกระท าอนาจาร ตัดคะแนนคร้ังละ ๘๐ 
๔. มีสารเสพติดประเภทท่ี ๑ – ๕ ไว้ในครอบครองเพื่อการใด ๆ ก็ตาม ตัดคะแนนคร้ังละ ๘๐ 

  
  ในกรณีท่ีนักเรียนท าความผิดเร่ืองเดิม นักเรียนอาจถูกตัดคะแนนเพิ่มเป็น ๒ เท่าของความผิด น้ัน เม่ือ
นักเรียนปรับพฤติกรรมของตนให้ดีข้ึน และไม่ท าผิดกรณีใด ๆ อีก นักเรียนอาจได้รับการลดหย่อยโทษ ท้ัง อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ผู้รับผิดชอบอาจตักเตือนในกรณีท่ีเป็นความผิดคร้ังแรก และเป็นความผิดท่ีไม่รุนแรงมากนัก หรือ เป็น
ความผิดท่ีกิจการนักเรียนพิจารณาว่าเป็นความผิดท่ีควรตักเตือนก่อน  
  ความผิดอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยู่ในแนวปฏิบัติน้ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของหัวหน้าฝ่ายท่ีรับผิดชอบ และ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
  นักเรียนท่ีท าผิดระเบียบโรงเรียนจะต้องบันทึกค าให้การลงในแบบ กจ.๓ โดยผู้รับผิดชอบจะเชิญ 
ผู้ปกครองและครูท่ีปรึกษามารับทราบความผิดด้วย 
 
 
 



แนวปฏิบัติการตัดคะแนนนักเรียน 
1. ครูผู้สอน หรือครูท่ีเก่ียวข้องกรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึกตัดคะแนนความประพฤติ ให้นักเรียนลงช่ือ 

รับทราบความผิด และครูท่ีแจ้งความผิดลงช่ือก ากับไว้ส่งบัตรน้ีท่ีผู้รับผิดชอบ 
  ๒.  ผู้รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลการตัดคะแนนลงในสมุดบันทึกตัดคะแนนความประพฤติ แจ้งให้ครูท่ี
ปรึกษาแลหัวหน้าระดับรับทราบ 
  ๓.  หัวหน้าระดับ หรือครูท่ีปรึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล และให้ผู้ปกครองลงช่ือรับทราบด้วย  
  ๔.  ผู้รับผิดชอบจะสรุปข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียนแต่ละระดับเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ครูท่ี 
ปรึกษา หัวหน้าระดับ และผู้ปกครองทราบทุก ๆ เดือน  

   ๕  เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนพฤติกรรมถึง ๕๐ คะแนน ผู้รับผิดชอบจะเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อหาทาง 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 ส าหรับความผิดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากน้ี ให้ครู เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ต้องเป็นโทษท่ีจึง 
คะแนนความประพฤติไม่เกิน 10 คะแนน 
 ข้อ ๑4  การเพิ่มคะแนนความประพฤติ นักเรียนท่ีกระท าความดีจนเป็นท่ีประจักษ์ คณะกรรมการกลุ่ม 
บริหารงานท่ัวไปน้ัน จะพิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤติ ดังน้ี  

 (๑) เพิ่มคะแนน ๕ คะแนน ส าหรับการกระท าความดี ต่อไปน้ี 
  -  เก็บส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ บาท ได้แล้วน าแจ้งครู ร่วม กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน  
     โดยสละเวลาเป็นพิเศษ  
  -  รักษาความสะอาดหรือทรัพย์สินของทางราชการนอกเหนือจากค าส่ังเวรประจ าวัน  
  -  ช้ีช่องทางผู้กระท าผิดข้ันเบา 
  -  ท าหน้าท่ีเป็นผู้น ากลุ่มกระท าความดีท่ีสมาชิกไม่เกิน ๕๐ คน 
  -  กระท าความดีอ่ืนท่ีเทียบกับความดีข้างต้น  
 (๒) เพิ่มคะแนน ๑๐ คะแนน ส าหรับการกระท าความดี ต่อไปน้ี 
  -  เก็บส่ิงของท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน 600 บาท ได้แล้วน าแจ้งครูอาจารย์  
  -  ช้ีช่องทางผู้กระท าข้ันกลาง 
  -  ท าหน้าท่ีเป็นผู้น ากลุ่มกระท าความดีท่ีมีสมาชิกเกินกว่า ๕๐ คนแต่ไม่เกิน 100 คน 
  -  กระท าความดีอ่ืนเทียบได้กับความดีข้างต้น  
 (๓) เพิ่มคะแนนคร้ังละ ๒๐ คะแนนข้ึนไป ส าหรับการกระท าความดี ต่อไปน้ี 
  -  เก็บส่ิงของท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 900 บาท ได้แล้วนแจ้งครู  
  -  ช้ีช่องทางผู้กระท าข้ันรุนแรงข้ึนไป  
  -  ท าหน้าท่ีเป็นผู้น ากลุ่มกระท าความดีท่ีมีสมาชิกเกินกว่า 100 คนข้ึนไป  
  -  ช่วยชีวิตผู้อ่ืนท่ีตกอยู่ในภาวะอันตรายให้พ้นภัย  
  -  ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป็นประจ าตลอดภาคเรียน สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนด้าน 
     ใดด้านหน่ึงให้เป็นท่ีประจักษ์ 

   -  กระท าความดีอ่ืนท่ีเทียบได้กับความดีข้างต้น  



 ข้อ ๑๕ การออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียนเม่ือจบหรือย้ายสถานศึกษาให้โรงเรียนออก
เอกสาร ดังกล่าวให้กับนักเรียนท่ีมีคะแนนความประพฤติไม่ต่ ากว่า 9๕ คะแนน 

 
หมวดที่ ๓ 

ว่าด้วยการแสดงความเคารพ 
ข้อ  ๑๖ การท าความเคารพในห้องเรียน 

  ๑๖.๑  เม่ือผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียน ให้หัวหน้าห้องบอกท าความเคารพ ใช้ค าว่า 
“นักเรียน” ให้ นักเรียนทุกคนหยุดท างานท่ีก าลังท าอยู่ทันที น่ังตัวตรงแล้วหัวหน้าบอกท าความเคารพด้วยค าว่า 
“นักเรียนท า ความเคารพ” ให้นักเรียนยืนตัวตรงพร้อมยกมือไหว้ นักเรียนชายกล่าวค าว่า “ สวัสดีครับ” นักเรียน
หญิงกล่าวค า ว่า “สวัสดีค่ะ” เม่ือได้รับค าส่ังจากผู้ได้รับความเคารพว่าให้น่ังลงแล้วจึงน่ังลง  
  ๑๖.๒  นักเรียนจะพูดกับใครยืนตรง เม่ือไปพบ หรือจะกลับมาท่ีโต๊ะ ให้ไหว้ครูก่อน 
  ๑๖.๓  เม่ือครูออกนอกห้องเรียน ให้หัวหน้าบอกด้วยค าว่า “ นักเรียนท าความเคารพ” ให้
นักเรียนยืนตรง แล้วไหว้ นักเรียนชายกล่าวค าว่า” ขอบคุณครับ” นักเรียนหญิงกล่าวค าว่า “ขอบคุณค่ะ” 

 16.๔  การเคารพผู้ท่ีควรเคารพในทางศาสนา ให้ท าความเคารพตามประเพณีนิยม  
ข้อ ๑๗ การท าความเคารพนอกห้องเรียน 

  ๑๗.๑  เม่ืออยู่ในแถวให้หัวหน้าบอกด้วยค าว่า “แถวตรง” ให้นักเรียนยืนตัวตรงพร้อมยกมือไหว้ 
นักเรียน ชายกล่าวว่า “สวัสดีครับ” นักเรียนหญิงกล่าวว่า “สวัสดีค่ะ” 
  ๑7.๒  การเคารพผู้ท่ีเคารพในทางศาสนา ให้ท าความเคารพตามประเพณีนิยม 
 ข้อ ๑8 การท าความเคารพในโอกาสอ่ืน ๆ  
  1๘.๑  เม่ือนักเรียนอยู่กับท่ี ผู้ท่ีควรเดินผ่านให้นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้  
  ๑8.๒  เม่ือเดินสวนกับผู้ท่ีควรเคารพให้หยุด หันหน้าไปทางผู้ท่ีควรเคารพ ยืนตรงแล้วไหว้  
  18.3  เม่ือผู้ควรเคารพอยู่กับท่ี นักเรียนเดินผ่าน ให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้ แล้วจึงเดินผ่านได้โดย
ก้มตัว เล็กน้อย 
  ๑8.4  เม่ืออยู่นอกบริเวณโรงเรียน เม่ือนักเรียนเดินผ่านหรือพบครูไม่ว่าในหรือนอกเคร่ืองแบบ
นักเรียนให้ กล่าวค าว่า “สวัสดีครับ(ค่ะ)” แล้วทักทายอย่างสมควรแก่เหตุการณ์ 
  ๑๘.๕  เม่ือนักเรียนอยู่ในเคร่ืองแบบอ่ืน อ่ืน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดน ฯลฯ ให้ท า
ความเคารพตาม ลักษณะเคร่ืองแบบน้ัน 

 ๑๘.๖  เม่ือมาถึงโรงเรียน ก่อนเข้าประตูโรงเรียนให้ท าความเคารพครู-อาจารย์เวรโดยการยืนตรง 
แล้วไหว้ 

 
 18.7  เม่ือขับข่ียานพาหนะ ให้ชะลอความเร็วแล้วก้มเล็กน้อย 

  ๑๘.๘  เม่ือนักเรียนเดินผ่านส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เช่น ศาลพระภูมิ พระพุทธรูปให้ยกมือมือไหว้แล้วเดิน
ผ่านไป  
  18.9  เม่ือได้ยินการบรรเลง สรรเสริญพระบารมี เพลงชาติไทย เพลงมหาฤกษ์ ให้นักเรียนหยุด
ท าความ เคารพด้วยการยืนตรง เม่ือเพลงบรรเลงดังกล่าวจบจึงค่อยเดินต่อไป  



ข้อ ๑๙ โอกาสท่ีไม่ต้องท าความเคารพ 
 ๑9.๑  ขณะอยู่ในแถวหรือเดินแถว  
 ๑๙.๒  ขณะท่ีถือของหนัก  
 ๑๙.๓  ขณะท่ีเร่งด่วน 
 19.4  ขณะท่ีรับประทานอาหาร 
 ๑๙.๕  ขณะท่ีขับข่ียานพาหนะและอยู่ในท่ีคับขัน  
 ๑๔.๖  เม่ือได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป 
 

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติและการเดินแถว 

 ข้อ ๒๐  เม่ือนักเรียนได้ยินเสียงสัญญาณเวลาอัตโนมัติ(เพลง) เวลา ๐๗.๔0 น. นักเรียนต้องรีบท าความ
สะอาด บริเวณรับผิดชอบ หรือสถานท่ีท่ีโรงเรียนก าหนด เสียงสัญญาณเวลาอัตโนมัติ(จบเพลง) เวลา ๐๗.4๕ น. 
นักเรียน ทุกคนต้องเข้าแถวให้เรียบร้อยพร้อมท่ีจะประกอบกิจกรรมหน้าเสาธงและต้ังใจฟังค าอบรมจากครู  
 ข้อ ๒๑  หลังจากครูเวรท าหน้าท่ีให้การอบรม แยกย้ายพบครูท่ีปรึกษาท่ีห้องประจ าช้ัน ก่อนเข้าเรียนใน
เวลา ๐๘.2๐ น.  
 ข้อ ๒๒ เม่ือนักเรียนได้ยินเสียงสัญญาณเวลาอัตโนมัติ(เพลง) เวลา ๑๕.๒๐ น. ให้เก็บขยะบริเวณ
รับผิดชอบ แล้วมาเข้าแถวหน้าเสาธงพบครูท่ีปรึกษา ส ารวจรายช่ือรับการอบรมส่ังสอนจากครูเวรประจ าวัน 

 
หมวดที่ ๕ 

ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะในโรงเรียน 
ข้อ ๒๓ ให้นักเรียนใช้รถใช้ถนนในบริเวณโรงเรียนโดยปฏิบัติตามกฎจราจร และแนวปฏิบัติ ดังน้ี  

1. รถท่ีโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนน ามาคือ รถจักรยานและรถจักรยานยนต์เท่าน้ัน  
2. นักเรียนท่ีจะน ารถมาโรงเรียนต้องลงทะเบียนตามแบบ กจ.๑๕ ไว้ท่ีงานกิจการนักเรียนและ 

จะต้องติด สต๊ิกเกอร์การเข้า-ออกท่ีโรงเรียนจัดท าข้ึนติดไว้ท่ีหน้ารถ 
  ๓.  นักเรียนผู้ขับข่ีต้องมีใบอนุญาตขับรถจักยานยนต์ตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
และพระราชบัญญัติการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด 
  ๔.  รถจักรยานยนต์ท่ีนักเรียนน ามาต้องติดป้ายทะเบียน 
  5.  นักเรียนต้องจอดรถในบริเวณท่ีก าหนดให้เท่าน้ัน 
  6.  นักเรียนผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัย  
  7.  นักเรียนท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนช้ากว่าเวลา ๐๘.๐๐ น. จะได้รับอนุญาตจอดรถใน
ท่ีในโรงเรียนก าหนด  
  8.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจตนาฝ่าฝืนแนวปฏิบัติ นักเรียนจะรับโทษตามระเบียบของโรงเรียน  
  9.  หากนักเรียนฝ่าฝืนแนวปฏิบัติน้ีซ้ าเดิม ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนุญาตให้นักเรียน
น ารถมาโรงเรียน  



 ข้อ ๒๔ นักเรียนท่ีขับข่ียานพาหนะ เม่ือมาถึงโรงเรียนต้องลงจากรถ ท าความเคารพครูแล้วจูงรถชิดขอบ
ถนน น าไป เก็บไว้ในโรงจอดรถ  
 ข้อ ๒๕ ไม่อนุญาตให้นักเรียนขับข่ียานพาหนะในเวลาเรียน  
 ข้อ ๒๖ ผู้ปกครองท่ีมารับ ส่ง หรือรถยนต์โดยสาร ให้ส่งหน้าประตูโรงเรียนด้านทางเข้า และรับในบริเวณ
โรงเรียน ตามจุดท่ีก าหนด  
 

หมวดที่ ๖ 
ว่าด้วยการเข้าออกบริเวณโรงเรียน 

 ข้อ ๒๗  เม่ือนักเรียนมาถึงโรงเรียนหากมีความประสงค์จะออกนอกบริเวณโรงเรียนให้มาขอฟอร์มจาก
ฝ่ายบริหารท่ัวไป เพื่อน าไปด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

ข้อ ๒8  เม่ือนักเรียนต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังน้ี  
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นต้องมีผู้ปกครองมารับเท่าน้ัน  
 ๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวปฏิบัติดังน้ี  
  ๒.๑  ผู้ปกครองต้องมาขออนุญาตด้วยตนเอง หรือมีหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองมา 

ย่ืนต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป  งานกิจการนักเรียนตรวจสอบลายมือช่ือของผู้ปกครองแล้วจึงจะอนุญาตให้นักเรียนออก
นอกบริเวณโรงเรียนได้ 
   ๒.๒ เม่ือฝ่ายบริหารท่ัวไป  อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนแล้ว ให้นักเรียนกรอก
ข้อมูล ใน ใบขออนุญาตซ่ึงประกอบด้วย ๒ ส่วน โดยส่วนท่ี ๑ ไว้ท่ีผู้รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป ส่วนท่ี ๒ ให้
นักเรียนน าติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการ ได้รับอนุญาตจากงานบริหารท่ัวไปและเป็นหลักฐานเม่ือมีครูท่านอ่ืน
ขอตรวจสอบ 

  ๒.๓ หากนักเรียนมีผู้ปกครองมารับ นอกจากนักเรียนจะปฏิบัติตามข้อ ๒.๒ แล้ว
ผู้ปกครองต้อง เขียนช่ือ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองไว้ด้วย 
  3.  นักเรียนต้องกลับเข้ามาในโรงเรียนให้ทันตามเวลาท่ีระบุไว้ในใบขออนุญาต และน าใบขอ
อนุญาตส่งคืนท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป ในกรณีท่ีไม่ได้กลับมาในวันน้ันให้น ามาส่งในวันถัดไป  
  ๔. หากฝ่ายบริหารท่ัวไปตรวจสอบพบว่านักเรียนปลอมลายมือช่ือครูผู้มีสิทธ์ิอนุญาตหรือ
ผู้ปกครอง นักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน เน่ืองจากเป็นความผิดข้ันกลาง 
  ๕. หากนักเรียนออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ปกครองมารับ 
หรือเปล่ียน ชุดนักเรียนเป็นอย่างอ่ืนแล้วออกนอกโรงเรียนโดยท่ีโรงเรียนไม่ได้อนุญาต นักเรียนจะมีความผิดตาม
ระเบียบของ โรงเรียน 
 

หมวดที่ ๗ 
ว่าด้วยการมาสาย การลา และข้อห้าม  

ข้อ ๒๙ นักเรียนท่ีมาถึงโรงเรียนหลังเคารพธงชาติแล้ว ก็ถือว่านักเรียนผู้น้ันมาสาย เม่ือครู-อาจารย์ 
สอบถามให้ ช้ีแจงเหตุผลให้ทราบ โดยนักเรียนเข้าแถวแยกต่างหาก  
 ข้อ ๓๐ วันใดท่ีนักเรียนมีความจ าเป็น ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ให้ส่งใบลาตามระเบียบว่าด้วยการลา  



 ข้อ ๓๑ ห้ามน าโทรศัพท์มือถือและเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ มาโรงเรียน  หากมีการตรวจพบจะถูกยึด และ
จะอนุญาตให้ผู้ปกครองมารับคืนในภายหลัง ถ้ามีความจ าเป็นจริง ๆ ให้ ผู้ปกครองมาขออนุญาตเฉพาะราย แล้ว
น าไปฝากครูท่ีปรึกษา เวลาเลิกเรียนมารับคืน หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามใน กรณีการน าโทรศัพท์มาโรงเรียนแล้ว
ไม่ฝาก หากพบนักเรียนจะถูกตัดคะแนน ๒๐ คะแนน ถือเป็นความผิดข้ันกลาง 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
 
         (ลงช่ือ)  
         (นายบุญเลิศ ชุมจุล)  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



กจ.1 
 

 
ท่ี ศธ. 04241.36/............       โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

         ต าบลตะกุกเหนือ อ าเภอวิภาวดี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370 

วันท่ี........... เดือน.................................. พ.ศ. ............ 
เร่ือง  เชิญผู้ปกครอง 
เรียน  ผู้ปกครองของ......................................................................................... ช้ัน ม. ......................... 
 ด้วยนักเรียนในปกครองของท่านมีพฤติกรรม.............................................................................................
ตลอดจนมีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมาะสมต่อสภาพนักเรียน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงของเชิญท่านซ่ึงเป็นบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองท่ีสามารถ
ตัดสินใจแทนได้ มาพบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คุณครู............................................................................) 
ในวันท่ี........... เดือน.................................. พ.ศ. ............ เวลา.......................... น. ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหวังว่า คงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายบุญเลิศ ชุมจุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
โทร/โทรสาร 0-7729-201 
 
 
 
 
 



กจ.2 

 
 

บันทึกผู้ปกครอง 
 

วันท่ี............. เดือน.................................... พ.ศ. .............. 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ..................................................................................................................... 
ผู้ปกครองของ............................................................................................ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี........./......... 
โดยมีความเก่ียวข้องเป็น....................................ของนักเรียนดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้มาพบ................................................................................. ซ่ึงเป็น............................................ 
เพื่อรับทราบ/ปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนในปกครอง ดังน้ี 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...............................................................ผู้ปกครอง 
(............................................................) 

บันทึกเพิ่มเติม 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

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



กจ.3 

 
 

แบบบันทึกการสอบถามข้อเท็จจริง 

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

 ข้าพเจ้า................................................................... นักเรียนช้ัน ม. ......../......... เลขประจ าตัว................. 
ผู้ปกครองช่ือ.................................................................................................... อาชีพ.............................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี............... หมู่ท่ี................ หมู่บ้าน........................................... ถนน............................................. 
ต าบล............................................ อ าเภอ................................................... จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์บ้าน.............................................................. โทรศัพท์มือถือ..................................................................... 
บิดาช่ือ.................................................................. อาชีพ.................................... โทรศัพท์..................................... 
มารดาช่ือ............................................................... อาชีพ.................................... โทรศัพท์..................................... 
โทรศัพท์ท่ีบ้านบิดาหรือมารดา................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าท าผิดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน โรงเรียนมัธยมวิภาวดี คือ................................. 
....................................................................................................................................................................................
 ข้าพเจ้ายอมรับผิดและจะไม่ประพฤติผิดในลักษณะน้ีหรือลักษณะอ่ืนใดอันเป็นการฝ่า ฝืนระเบียบของ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีอีก 

ลงช่ือ...............................................................นักเรียน 
(............................................................) 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................... ซ่ึงเป็นผู้ปกครองของนักเรียนดังกล่าว 
ขอยืนยันว่าจะอบรม ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน และได้อ่านข้อความท้ังหมดเป็นท่ี
เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงช่ือ....................................ผู้ปกครอง   ลงช่ือ..............................................ครูท่ีปรึกษา 
(...............................................)    (............................................................) 
 
ลงช่ือ....................................หัวหน้าระดับ  ลงช่ือ........................................หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน 
(..............................................)    (......................................................) 
 
 
 



กจ.11 

 

บันทึกการยึดสิ่งของที่ผิดระเบียบโรงเรียน 
 
เรียน หัวหน้างานกิจการนักเรียน   
 
 ข้าพเจ้า........................................................................................... ต าแหน่ง.............................................
ได้ยึด..................................................................................... ของ............................................................................ 
ช้ัน ม. .........../............ เม่ือวันท่ี.............. เดือน..................................... พ.ศ. .............. เวลา............................ น. 
สถานท่ี............................................... เน่ืองจาก...................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดส่ิงของท่ียึด 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 จึงขอส่งให้งานกิจการนักเรียนด าเนินการต่อไป 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้ยึด 
(............................................................) 

ลงช่ือ...............................................................พยาน 
(............................................................) 

บันทึกของงานกิจการนักเรียน 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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



กจ.13 

 
 

บันทึกเสนอใหน้ักเรียนศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                                               
เรียน หัวหน้างานกิจการนักเรียน  

ข้าพเจ้า........................................................................................... ต าแหน่ง............................................. 
ขอเสนอให้นักเรียน จ านวน...............คน ศึกษาตามอัธยาศัยตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 3 มาตรา 15 (3) ดังรายช่ือและเหตุผลต่อไปน้ี 

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ช้ัน เหตุผล 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

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

บันทึกของงานกิจการนักเรียน 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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



กจ.14 

 
 

แบบบันทึกข้อมูลการศึกษาด้วยตนเอง (อัธยาศยั) 
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติประจ าวัน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ลายมือช่ือ
ผู้ปกครอง 

หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ.....................................................................ครูท่ีปรึกษา 

(............................................................) 
 
 

ลงช่ือ....................................................................หัวหน้าระดับ 
(............................................................) 



มว.15 

 

ค าขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
เขียนท่ี…………………………………………………………………… 
วันท่ี............. เดือน.................................... พ.ศ. .............. 

เร่ือง  ขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................... นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ................ 
เลขประจ าตัว...................... ขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนการ
น าจักรยานยนต์มาโรงเรียนว่าด้วยการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน โดยรถจักรยานยนต์ท่ีน ามาโรงเรียน คือ 
รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ....................................... หมายเลขทะเบียน................................ สี................................ 
 ท้ังน้ี ในการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนคร้ังน้ี ก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนและกลับ
บ้านเท่าน้ัน 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 

ลงช่ือ.....................................................................นักเรียนผู้ขออนุญาต 
(............................................................) 
 

ลงช่ือ....................................................................ผู้ปกครองนักเรียนผู้ขออนุญาต 
(............................................................) 
 

ลงช่ือ.....................................................................หัวหน้างานวินัยจราจร 
(............................................................) 
 

ลงช่ือ....................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
(............................................................) 
 



มว.16 

 
 

ทะเบียนประวัติผู้ขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
 
 
1. ช่ือ – นามสกุลนักเรียน....................................................................................................................................... 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.............................. ห้อง.............................. 
2. ช่ือ - นามสกุลผู้ปกครอง..................................................................................................................................... 
3. รถจักรยานยนต์ ย่ีห้อ............................................................ หมายเลขทะเบียน................................................  
    สี............................................................. รุ่น....................................................................................................... 
4. ระยะเวลาในการอนุญาตในการน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน จ านวน 1 ปีเท่าน้ัน 
    ต้ังแต่ (วันท่ี/เดือน/พ.ศ.)................................................. ถึง (วันท่ี/เดือน/พ.ศ.)................................................ 
5. ภาพรถจักรยานยนต์ท่ีน ามาโรงเรียน 

 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้ขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
(...............................................................) 

 

รูปผู้ขออนุญาต 

 

1 น้ิว 



กจ.17 

 
ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

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

เรื่อง  ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
ข้าพเจ้า.......................................................................................... นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ................ 

เลขประจ าตัว...................... ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (เหตุท่ีขออนุญาต) เพื่อ............................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
ต้ังแต่ เวลา........................... น. ถึง เวลา........................... น. และในขณะท่ีข้าพเจ้าออกนอกโรงเรียน ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบตัวเอง 

การออกนอกโรงเรียนครั้งนี ้
 ข้าพเจ้าเดินทางไปด้วยตนเอง 
 ข้าพเจ้าเดินทางไปกับผู้ปกครองมารับ (ผู้ปกครอง) ช่ือ - สกุล..................................................................... 

ท่ีอยู่.............................................................................................................................................................. 
โทร.................................................. 

             ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 

ลงช่ือ.................................................นักเรียนผู้ขออนุญาต 
(..................................................) 

ผู้อนุญาต 
คาบที ่ ชื่อวิชา ชื่อคุณครูผู้รบัผิดชอบ ลงมือชื่ออนุญาต หมายเหต ุ

1  คุณครูประจ าวิชา   
2  คุณครูประจ าวิชา   
3  คุณครูประจ าวิชา   
4  คุณครูประจ าวิชา   

     

6  คุณครูประจ าวิชา   
7  คุณครูประจ าวิชา   
8  คุณครูประจ าวิชา   
9  คุณครูที่ปรึกษา   

10  คุณครูฉวีวรรณ  คงยัง   
 

ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ลงช่ือ........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมวิภาวดี 
(นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง)     (นายบุญเลิศ  ชุมจุล) 

 



  
กจ.19 

 

บันทึกท าทัณฑ์บน 
วันท่ี............. เดือน.................................... พ.ศ. .............. 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 ด้วย (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................... นักเรียน ช้ัน ม. ......../......... 
เลขประจ าตัว................................. ได้กระท าผิดระเบียบของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี คือ....................................................  
................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  
งานกิจการ/ผู้รับผิดชอบนักเรียนได้สอบข้อเท็จจริงแล้ว นักเรียนได้กระท าความผิดตามรายละเอียดดังกล่าวจริง                    
จึงด าเนินการขั้นต้นด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ..........................................................................................คะแนน 
และต้องท าทัณฑ์บนมิให้นักเรียนดังกล่าวท าความผิดซ้ าอีก 
 

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

 ข้าพเจ้า............................................................................ เป็นผู้ปกครองของนักเรียนท่ีได้ท าทัณฑ์บน ข้าพเจ้า
สัญญาว่าจะกวดขันพฤติกรรมมิให้นักเรียนประพฤติผิดระเบียบโรงเรียนอีก หากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบโรงเรียน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนด าเนินการขั้นเด็ดขาดได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ปกครอง 
(...............................................................) 
 

ลงช่ือ.................................................................นักเรียน 
(...............................................................) 

บันทึกสั่งการของผู้อ านวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

   ลงช่ือ..................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       (............................................................) 
 
 



 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ.......................................................................................................................................... 
ที่................................................. วันที่................................................................................................. 
เรื่อง...................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 



กจ.21 

 
แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน 

กรณี............................................................................................................................... 

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

 ช่ือ – นามสกุลนักเรียน (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................................. 
นักเรียน ช้ัน ม. ......../......... เลขประจ าตัว................................. นักเรียนดังกล่าวมีพฤติกรรมดังนี้ (กรุณาบันทึก
รายละเอียดให้ครบถ้วน) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.................................................................นักเรียน 
(...............................................................) 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้บนัทึก 
(...............................................................) 
 ต าแหน่ง..................................................... 



กจ.22 

 
แบบค าร้องขออนุญาตมาโรงเรียนสาย 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง).................................................................................................................................. 
เป็นผู้ปกครองของนักเรียน............................................................................................................ ช้ัน ม. ............./............ 
ขออนุญาตมาโรงเรียน เวลา 08.20 น. เนื่องจาก.............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ.................................................................ผู้ปกครอง 
(...............................................................) 

ความเห็นหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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

บันทึกสั่งการของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.................................................................................................................................................................................  

   ลงช่ือ....................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       (............................................................) 



กจ.23 

 
ใบสมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 

ประจ าปีการศึกษา......................... 
...................................................................................... 

 
1. ช่ือผู้สมัคร.......................................................... นามสกุล.................................................... ช้ัน ม. ................/............. 

เกิดวันท่ี............. เดือน.............................................. พ.ศ. ....................... อายุ....................ปี หมู่เลือด...................... 
2. บ้านเลขท่ี.................................. หมู่ท่ี............................ ช่ือหมู่บ้าน................................. ถนน..................................... 

ต าบล............................................ อ าเภอ....................................................... จังหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน.......................................... โทรศัพท์มือถือ....................................... 

3. ครูท่ีปรึกษาช่ือ.................................................................................................................................................................. 
4. หัวหน้าระดับช่ือ............................................................................................................................................................... 
 หากข้าพเจ้าได้รับเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการนักเรียน ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า 
 1. ข้าพเจ้าจะรักษาความดีของตนและโรงเรียน 
 2. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนแก่ส่วนรวม 
 3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้สมัคร 
(............................................................) 
............./...................................../.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจ.4 

 
บันทึกขออนุญาตน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม 

 
ข้าพเจ้า........................................................................................... ต าแหน่ง............................................. 

มีความประสงค์จะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
ในวันท่ี............................................................ ณ........................................................................... เวลา.......................... น. 
ถึงเวลา.......................... น. จึงขออนุญาตน านักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอให้งานกิจการนักเรียนลงเวลามา
เรียนให้นักเรียน จ านวน...............คน ดังนี้ 

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ช้ัน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ขออนุญาต 
(............................................................) 
 
 

กรุณาส่งรายชื่อก่อนน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม 1 - 2 วัน ณ งานกิจการนักเรียน 



 

กจ.6 
 
 

บันทึกขออนุญาตเข้าห้องเรียน/ห้องสอบ 

วันที่............ เดือน................................ พ.ศ. .............. 

เรียน ครูผูส้อน/ครผูู้ก ากับการสอบ 
          ด้วย........................................................................................... ชั้น ม. ........./......... มาโรงเรียนสายเน่ืองจาก
.................................................................................................... ... และได้รายงานตัวที่งานกิจการนักเรียนแล้ว จึงขออนุญาต
ให้นักเรียนดังกล่าวเข้าห้องเรียน/ห้องสอบด้วย 

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

นักเรียนดังกล่าวได้เข้าห้องเรียน/ห้องสอบด้วย 

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

                                    ครูผู้สอน/ก ากับการสอบสง่คืนที่งานกิจการนักเรียน 

กจ.6 
 

บันทึกขออนุญาตเข้าห้องเรียน/ห้องสอบ 

วันที่............ เดือน................................ พ.ศ. .............. 

เรียน ครูผูส้อน/ครผูู้ก ากับการสอบ 
          ด้วย........................................................................................... ชั้น ม. ........./......... มาโรงเรียนสายเน่ืองจาก
.................................................................................................... ... และได้รายงานตัวที่งานกิจการนักเรียนแล้ว จึงขออนุญาต
ให้นักเรียนดังกล่าวเข้าห้องเรียน/ห้องสอบด้วย 

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

นักเรียนดังกล่าวได้เข้าห้องเรียน/ห้องสอบด้วย 

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

                                       ครูผู้สอน/ก ากับการสอบส่งคืนที่งานกิจการนักเรียน 



กจ.5 

รายงานผลการน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 ตามท่ีข้าพเจ้า...................................................................................... ได้น านักเรียน จ านวน...............คน 
ไปร่วมกิจกรรม......................................................................................................................................................... 
ต้ังแต่เวลา...................... น. ถึงเวลา...................... น. ณ......................................................................................... 
ดังบันทึกขออนุญาตนั้น ข้าพเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................. 

ครูท่ีร่วมปฏิบัติหน้าท่ี
................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้รับผิดชอบ 
(............................................................) 

ความคิดเห็นของหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้รับผิดชอบ 
(............................................................) 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวด ี
(............................................................) 



กจ.7 

บันทึกขออนุญาตส่งนักเรียนปรับพฤติกรรม 
เรียน  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

ข้าพเจ้า........................................................................................... ต าแหน่ง............................................. 
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................................................................................................................... 
ขอส่งนักเรียน จ านวน...............คน เข้ารับการปรับพฤติกรรมดังรายช่ือต่อไปนี ้

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ช้ัน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงช่ือ........................................................................ 

(.................................................................) 
ความคิดเห็นของหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

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



กจ.8 

รายงานผลการปรับพฤติกรรมนักเรียน 
 

เรียน  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
ตามท่ีงานกิจการนักเรียนได้ส่งนักเรียน จ านวน...............คน ให้งานแนะแนวด าเนินการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมนั้น งานแนะแนวขอรายงานผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล ช้ัน ผลการปรับพฤติกรรม 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

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

ความคิดเห็นของหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

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



กจ.9 
 

ใบลาโรงเรียน 
 

      บ้านเลขท่ี.......... หมู่ท่ี............ ต าบล......................  
      อ าเภอ....................... จังหวัด..................................  
 

วันท่ี............. เดือน.................................... พ.ศ. .............. 
เร ื่อง ขอลา....................................................................................................... 
เรียน  อาจารย์ท่ีปรึกษา.................................................................................... 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย....................................................................................................... 
 ด้วยข้าพเจ้า............................................................................................. นักเรียนช้ัน ม. .........../............. 
มีความจ าเป็นไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ เนื่องจาก........................................................................................... 
จึงขออนุญาตลาหยุดเรียนเป็นเวลา.............วัน ต้ังแต่วันท่ี............. เดือน................................... พ.ศ. ................... 
ถึงวันท่ี............. เดือน................................ พ.ศ. ................... เมื่อครบก าหนดแล้วข้าพเจ้าจะมาโรงเรียนตามปกติ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
ลงช่ือ...................................................................นกัเรียน 

(............................................................) 
 
 

ขอรบัรองว่า ข้อความข้างต้นในจดหมายเป็นความจริง 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ปกครอง 
(............................................................) 

ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น............................................................. 
 
 
 
 
 
 



กจ.10 
 

ค าขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
 

1. ช่ือ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)........................................................... ช่ือสกุล....................................................  
2. ศึกษาอยู่ช้ัน ม. ................../................. เลขประจ าตัวนักเรียน  (ดูได้จากใบรายช่ือ) 
3. เกิดวันท่ี................ เดือน................................................. พ.ศ. .........................  
4. เช้ือชาติ.................................................. สัญชาติ......................................................  
5. นับถือศาสนา.............................................................................................. 
6. ช่ือ - นามสกุล บิดา (ระบุค าน าหน้าด้วย)....................................................................................................................... 
7. ช่ือ - นามสกุล มารดา (ระบุค าน าหน้าด้วย)................................................................................................................... 
 
 

 
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ...................................................................นกัเรียน 
(............................................................) 

 
 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
ลงช่ือ........................................................................ 

(.................................................................) 
 
 
 
 
 



     กจ.12 

รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
 

วัน......................................... ที่................ เดือน................................................................ พ.ศ. .............................. 
จุดที่ปฏิบัติหน้าที่....................................................................................................................................................... 

ผลการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................................ครเูวร ลงช่ือ.............................................................ครูเวร 
       (............................................................)              (............................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................หวัหน้าเวร 
(..............................................................) 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 



กจ.17 

 
ใบขออนุญาตนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 

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

เรื่อง  อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 

เรียน ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ...................................................................................................... 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น.............................ของ (ช่ือ - สกุล นักเรียน) ........................................................................ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ................ เลขประจ าตัว...................... อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน (เหตุ
ท่ีขออนุญาต) เพื่อ.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
เนื่องข้าพเจ้า (ช่ือ - สกุล ผู้ปกครอง) ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

จึงอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ในวนัท่ี............ เดือน.................................. พ.ศ. .............. 
ต้ังแต่ เวลา........................... น. ถึง เวลา........................... น. และในขณะท่ีนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียน
จะต้องรับผิดชอบตัวเอง และการออกนอกบริเวณโรงเรียนครั้งนี ้

 นักเรียนเดินทางไปด้วยตนเอง 
 นักเรียนเดินทางไปกับ (นักเรียน) ช่ือ - สกุล....................................................................... ช้ัน ม. ............. 

 
          

    ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้ปกครองนักเรียน 

(.....................................................) 



 
กจ.18 

ค าร้องขอกลับเข้าเรียน 
 

วันท่ี............. เดือน.................................... พ.ศ. .............. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ...................................................................................... เป็นผู้ปกครองของ
...................................................................................... นักเรียนช้ัน ม. ........../.......... เลขประจ าตัว........................ 
ซึ่งไมไ่ด้มาโรงเรียนหรือเข้าเรียน ต้ังแต่วันท่ี............. เดือน................................... พ.ศ. .............. ถึงวนัท่ี................ 
เดือน.................................. พ.ศ. ..............  เนื่องจาก............................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................  

ข้าพเจ้าขออนุญาตให้นักเรียนในปกครองกลับเข้าเรียนในระดับช้ัน ม. .........../............  และจะก าชับให้
นักเรียนดังกล่าวปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนทุกประการ หากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบหรือมีเจตนาฝ่าฝืน
ระเบียบของโรงเรียนอกี ข้าพเจ้ายินดีให้นักเรียนในปกครองเรียนตามอัธยาศัย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ปกครอง 
(........................................................) 

ความเห็นของงานกิจการนักเรียน
.................................................................................................................................................................................... 

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

ความเห็นของงานทะเบียนวัดผล 
................................................................................................................................................................................. 

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

ความเห็นของฝ่ายวิชาการ
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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

บันทึกส่ังการของผู้อ านวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
(............................................................) 



กจ.24 

ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
ที่ ................../256๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนนักเรียน กรณียาเสพติด (…………………………………) 
……………………………………………………………………………. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนปิดกั้นโอกาสการใช้สารเสพติดของเยาวชนทุกวิถีทาง โดยเน้นการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทางเลือกการส่งเสริมความสามารถพิเศษ การหล่อหลอมบุคลิกภาพ พึ่งพาตนเองและฝึกฝนอบรมทักษะ
ชีวิต เพื่อการรู้จักใคร่ครวญแยกแยะผิดชอบช่ัวดี และฝึกวินัยในตนเอง เพื่อยับยั้งช่ังใจ ตามยุทธศาสตร์มาตรการ
ในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนนักเรียน กรณียาเสพติด คือ .......................................... 
ดังต่อไปนี้ 

1. ………………………………………………………………………..ประธาน
2. ………………………………………………………………………..กรรมการ
3. ………………………………………………………………………..กรรมการ
4. ………………………………………………………………………..กรรมการ
5. ………………………………………………………………………..กรรมการ
6. ………………………………………………………………………..กรรมการ
7. ………………………………………………………………………..กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีในวันท่ี........................... ท่ี............. เดือน...................... 

พ.ศ. .................... เวลา................... น. ตามท่ีได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
พิจารณาตัดสินให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางการต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี....................................................................... 

(นายบุญเลิศ ชุมจุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 



กจ.25 

ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

ที่ ................../256๕ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนนักเรียน กรณีทะเลาะวิวาท 

……………………………………………………………………………. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวัง

ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาทและท าร้ายกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาต่างสถานบันและ
สถาบันเดียวกัน เป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและให้สถานศึกษาทุกแห่งได้น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนนักเรียน กรณีทะเลาะวิวาท ดังต่อไปนี้ 

1. ………………………………………………………………………..ประธาน
2. ………………………………………………………………………..กรรมการ
3. ………………………………………………………………………..กรรมการ
4. ………………………………………………………………………..กรรมการ
5. ………………………………………………………………………..กรรมการ
6. ………………………………………………………………………..กรรมการ
7. ………………………………………………………………………..กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีในวันท่ี........................... ท่ี............. เดือน.................... .. 
พ.ศ. .................... เวลา................... น. ตามท่ีได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
พิจารณาตัดสินให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางการต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี....................................................................... 

(นายบุญเลิศ ชุมจุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 




