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คำนำ 

  สภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่สังคมไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กเยาวชนในวัยเรียน โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและ
ลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ความปลอดภัยในชีวิต ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยรอบข้างสำหรับเด็กและเยาวชน จึง
จำเป็นต้องมีผู้ชี้แนะ ให้คำแนะนำ ให้ความรักความไว้วางใจและความเข้าใจแก่เด็กทุกคนเพื่อหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมี
คุณภาพ และเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย และมีความสุข 

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจการนักเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา    ครูแนะแนว 
นำไปใช้ในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน โดยร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนธัญบุรีดำเนินงานกิจการ
นักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป้องกันและแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 

  เอกสารคู่มือเล่มนี้ ครูที่ปรึกษาควรศึกษาอย่างละเอียดและใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อผู้ปกครองนักเรียน
เพ่ือประสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระยะเวลาที่บุตรหลานของท่านได้มาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนธัญบุรี  
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โครงสร้างกลุ่มงานกิจการนักเรียน 2563 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

                                               
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

       
 

คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
 
 

                                                       
 

        (นายจำเลียง  สมสืบ)                                            (นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง)    
       หัวหน้างานวินัยและส่งเสริมความประพฤติ                 หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน  
งานวินัยและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน               งานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียน 
1.งานวางแผนงานกิจการนักเรียน        1.งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 
2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และความปลอดภัย     2.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในโรงเรียน                           2.1 ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  การเยี่ยมบ้าน 
   2.1 พัฒนาประชาธิปไตยและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในร.ร         ระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ.) ,บัตรนักเรียน,  
   และงานสภานักเรียน                      กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานโครงการ  
   2.2 รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมวินัย ความประพฤต,ิ              โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
   งานระดับชั้นและงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด             เทศบาลนครรังสิต)                         
   ในสถานศึกษา         2.2 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง          
   2.3 การประชุมผู้ปกครองและงานเครือข่ายผู้ปกครอง              2.3 เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ร.ร.ธัญบุรี 
   2.4 ปฐมนิเทศนักเรียนม.1,ม.4 และพิธีแสดงตน                     2.4 จัดซื้อและซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด,รปภ.     
เป็นพุทธมามกะ                              และวิทยุสื่อสาร 
2.5 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6                               2.5 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน พัฒนางาน 
2.6 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย                                           กิจการนักเรียนประเมินผลการดำเนินงานกิจการ          
             
         2.6 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
                                                          (นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู) 
                                                      งานสำนักงานกิจการนักเรียน     
                   
                                                           

 

 
 

 

1. งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 
2. งานบัตรนักเรียน 
3. งานรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และวิทยุสื่อสาร 
4. งานเอกสารโครงการ 
5. งานประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 
6. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย                                            



 

 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธัญบุรี ปี 2563 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 1. งานวางแผนงานกิจการนักเรียน  

 2. งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และงานแก้ปัญหายาเสพติด 

 3. งานส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 

 4. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและความปลอดภัยในโรงเรียน 

 5. งานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ,ประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

 6. งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต) 

 7. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. โรงเรียนคุณธรรม,งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข,
โครงการเสริมเสริงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”,หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 9. งานเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนธัญบุรี 

 10. งานรักษาความปลอดภัย 

 11. งานสำนักงานกิจการนักเรียนและงานประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 

 12. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

   

 

 

               

     

 

 

 

 

 



กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนธัญบุรี 
ระเบียบ วินัย เป็นพื้นฐานของชีวิต 

งานกิจการนักเรียน คืองานที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบ มีวินัย มีศีลธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี
งาม รวมทั้งมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  ซึ่งงานกิจการนักเรียนมีภารกิจหลักในการปกครอง
นักเรียนงานและงานปกครองจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะนักเรียนและผู้ปกครอง
ต้องรับรู้ระเบียบของโรงเรียนพร้อมกับต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือกฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ ผู้ปกครองควร
ให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของตนอย่างใกล้ชิด 

นโยบายการปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
การปฏิบัติงาน :  ใช้หลักความเมตตา และคุณธรรมนำงานปกครอง 
เป้าหมาย :  มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นลูกที่ดี ของ พ่อ – แม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู  และ

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
หน้าที่ของกลุ่มงานกจิการนักเรียน 

1. ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนบิดา – มารดา ในช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน 
2. ส่งเสริมและพัฒนา ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น 
3. กำกับ ดูแลให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยที่กำหนดไว้อย่างมีความสุข 

ระเบียบการปกครองโรงเรียนธัญบุรี พ.ศ.2548 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาขึ้นใหม่ 
โดยให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ โรงเรียน
ธัญบุรีจึงปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการปกครองโรงเรียนธัญบุรี ในรูปแบบระดับชั้น พ.ศ.2548 
2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป 
3. ระเบียบนี้ใช้สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญบุรีเท่านั้น 

หมวดที ่ 1 
แนวทางการจัดการปกครองในรูปแบบระดับชั้น 

โรงเรียนธัญบุรี ได้จัดการปกครองนักเรียนในรูปแบบห้องเรียนและระดับชั้นเรียนโดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ซึ่งใน
แต่ละห้องเรียนจะมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา และในแต่ละระดับชั้นจะมีครูหัวหน้าระดับชั้น ดูแล
นักเรียนทุกห้องในระดับนั้นๆ 

หมวดที ่2 
ประเภทของการกระทำผิด 

“การกระทำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการ 

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน 
 2.1 ประเภทความผิดไม่ร้ายแรง 
 2.1.1 การแต่งกายที่ผิดระเบียบไปจากเครื ่องแต่งกายของนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด  รวมทั้งการแต่ง
เครื่องแบบนักเรียนไม่เรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนและการใส่เครื่องประดับหรือของมีค่ามาโรงเรียน 
 2.1.2 แต่งกายชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนหรือร่วมกิจกรรมพลศึกษา 



 2.1.3 การไว้ผมทรงอื่นที่นอกเหนือจากทรงผมทรงนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทรง
นักเรียน , ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองทรงสูง , นักเรียนหญิงห้ามไว้ผมหน้าม้า) และห้ามย้อมสีผม 
 2.1.4 การใช้เครื่องสำอางหรือเครื่องปรุงแต่งร่างกาย รวมถึงการไว้เล็บยาว การทาสีเล็บและใช้เจลใส่ผม 
 2.1.5 นำเครื่องมือสื่อสารหรือสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน 
 2.1.6 ไม่มีกระเป๋าหนังสือมาโรงเรียน หรือไม่ใช้กระเป๋าหนังสือที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 2.1.7 การมาโรงเรียนสายกว่าเวลา 07.50 น. หรือเข้าห้องเรียนสายกว่าเวลาที่กำหนดในตารางเรียน 
 2.1.8 การเข้า – ออกโรงเรียนทางอ่ืนที่ไม่ใช่ประตูหน้าโรงเรียน 
 2.1.9 การไม่สนใจเรียน ไม่ตั้งใจเรียน การไม่เข้าเรียน และการหนีเรียน 
 2.1.10 การไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง(เว้นแต่ได้รับอนุญาต) 
 2.1.11 ซื้อและรับประทานอาหารผิดเวลา  นำอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะใส่อาหารออกนอกบริเวณ         ที่
กำหนด 
 2.1.12 เล่นกีฬาในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับกีฬาชนิดนั้นๆ เช่น บนห้องเรียน 
 2.1.13 ไม่นำส่งเอกสารที่โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบหรือปลอมลายมือชื่อผู้ปกครองและครู  
 2.1.14 ส่งเสียงดังบนอาคารเรียน พูดจาไม่สุภาพ และคำหยาบคาย 
 2.1.15 ไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม และร่วมปกปิดความลับของนักเรียนที่กระทำความผิด 
2.2 ประเภทความผิดร้ายแรง 
 2.2.1 การทะเลาะวิวาทหรือกระทำการอันก่อให้เกิดความแตกแยกและแตกความสามัคคี 
 2.2.2 เล่นการพนันทุกรูปแบบ 
 2.2.3 การลักทรัพย์หรือทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียนหรือสาธารณะสมบัติ 
 2.2.4 การพกพาอาวุธหรือนำอาวุธมาโรงเรียน 
 2.2.5 การมั่วสุมหรือก่อความเดือดร้อน ก่อความรำคาญแก่ผู้อ่ืน และการเข้าสถานบริการที่ผิดกฎหมาย 
 2.2.6 ประพฤติตนในทำนองชู้สาว 
 2.2.7 กรรโชกทรัพย์หรือพูดจาข่มขู่เพ่ือนนักเรียน 
 2.2.8 สูบบุหรี่ เสพของมึนเมา เสพสิ่งเสพติด หรือจำหน่ายสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 2.2.9 หมดสภาพความเป็นโสดทั้งโดยพฤตินัยหรือนิตินัย 
 2.2.10 ต้องคดีอาญา และคดีถึงท่ีสุดศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงทุกกรณี 

บทลงโทษ 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กำหนดโทษที่จะลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 
 1. ว่ากล่าวตักเตือน 
 2. ทำทัณฑ์บน 
 3. ตัดคะแนนความประพฤต ิ
 4. ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

โดยโรงเรียนธัญบุรี ได้ปรับปรุงระเบียบการลงโทษว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือให้
มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ดังนี้ 

1. กลุ่มความผิดต่อไปนี้ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 3 คะแนน 
1.1 มาโรงเรียนสายระหว่างเวลา 07.50 น. – 08.10 น. 
1.2 ไม่ตั้งใจเรียน,หนีเรียน,โดดเรียน 
1.3 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่เข้าโฮมรูม 
1.4 แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน,แต่งหน้า,ทำสีผม 

 
 



2. กลุ่มความผิดต่อไปนี้ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน 
2.1 ทำความผิดตามข้อ 1 เกิน 3 ครั้ง 
2.2 มาโรงเรียนสายหลังเวลา 08.10 น. 
2.3 ขีดเขียนข้อความบนกำแพง อาคารเรียน โต๊ะเรียน หรือโต๊ะอาหาร  
2.4 ไม่เก็บภาชนะเข้าที่และนำภาชนะออกจากโรงอาหาร 
2.5 ไม่นำใบแจ้งการตัดคะแนนความประพฤติให้ผู้ปกครองรับทราบ 
2.6 โพสต์ข้อความลงสื่อโชเชียลอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย 
2.7 ใส่เครื่องแบบนักเรียนของผู้อื่น 
2.8 นำเครื่องแบบของโรงเรียนอื่นให้ผู้อื่นใส่ 

3. กลุ่มความผิดต่อไปนี้ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 10 คะแนน 
3.1 ลักทรัพย์ของผู้อื่นและของโรงเรียน 
3.2 สูบบุหรี่หรือมีไว้ในครอบครอง 
3.3 แสดงกิริยา,วาจาไม่เหมาะสมกับ ครู – อาจารย์ 
3.4 ขาดเรียนเกิน 5 วัน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบตามระเบียบ 
3.5 นำสื่อลามกมาโรงเรียน 

 4. กลุ่มความผิดต่อไปนี้ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 20 คะแนน 
 4.1 ทำความผิดข้อ 3 แต่กระทำผิดเป็นครั้งที่ 2 

4.2 ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน 
 4.3 ความผิดเกี่ยวกับชู้สาว 
 4.4 ข่มขู่,ทำร้ายร่างกายหรือกรรโชกทรัพย์ 
 4.5 เล่นการพนันทุกชนิด 
 4.6 ปีนรั้วโรงเรียน 
 4.7 พกพาอาวุธทุกชนิด 
 5. กลุ่มความผิดต่อไปนี้ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 40 คะแนน  
 5.1 ทำความผิดข้อ 4 แต่กระทำผิดเป็นครั้งที่ 2 
 5.2 ใช้อาวุธทำร้ายผู้อื่น 

5.3 รุมทำร้ายร่างกายเพื่อน 
 5.4 ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนต่างโรงเรียน 
 5.5 ชักชวนบุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาท 
 5.6 พกพาหรือเสพยาเสพติด 
 5.7 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหรือนอกโรงเรียนในเครื่องแบบนักเรียน 
 5.8 ถูกดำเนินคดีอาญา 
 5.9 ประพฤติตนในทางชู้สาวขั้นร้ายแรง 
 5.8 ขายหรือให้บริการทางเพศ 
 6. กลุ่มความผิดอื่นๆ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน หรือผู้บริหารสถานศึกษา 
 6.1 จำหน่าย จ่ายแจกยาเสพติด ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 
 6.2 ความผิดอื่นๆที่มิได้ระบุไว้ในในระเบียบหรือข้อบังคับของโรงเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนหรือผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการลงโทษ 

1. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนครบ 20 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบ 
2. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนครบ 30 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบ 

เพื่อแจ้งตัดสิทธิ์พิจารณาโควตาและทำทัณฑ์บนกับทางโรงเรียน 
3. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนครบ 50 คะแนน ภายใน 1 ภาคเรียน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมรับทราบ

ว่าได้รับการตัดสิน “ไม่ผ่าน” ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาคเรียนนั้นและให้มีการทำ
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

4. การลงโทษตัดคะแนนข้อ 1 ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ลงโทษและรายงานให้ฝ่ายบริหารซึ่ง
ดูแลกลุ่มงานกิจการนักเรียนรับทราบ 

5. การลงโทษตามข้อ 2 - 3 ให้ฝ่ายบริหารหรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมายเป็นผู ้สั ่งลงโทษและรายงานให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 
 

งานกิจการนักเรียน 
         โรงเรียนธัญบุร ี

 
 

หมายเหตุ : 
  รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติต่างๆ บทลงโทษ ฯลฯ  
โปรดศึกษาจากคู่มือนักเรียน ประจำปี 2563 

 
หมวดที ่3 

เครื่องแต่งกายและการแต่งกาย 
3.1 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ชั้น ม.ต้น และชั้น ม.ปลาย 
3.1.1 เสื้อ 
 แบบเสื้อคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ให้ใช้ผ้าโทเร ห้ามใช้ผ้ามัน ผ้าเวสปอยท์ ผ้าฝ้าย หรือผ้าเนื้อหยาบอ่ืนๆ 
ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกเสื้อ กว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นยาวไม่
เกินศอก มีกระเป๋าติดราวนมด้านซ้าย ขนาดกว้างประมาณ 8-12 เซนติเมตร ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร พอเหมาะกับ
ขนาดของเสื้อ หรือกระเป๋าปักชื่อ – สกุล สูง 0.5 เซนติเมตร ปักด้วยด้ายสีน้ำเงิน หน้าอกด้านขวาปักตัวอักษร “ธ.บ” สูง 
1.5 เซนติเมตร ในระดับชั้น ม.ต้นที่เหนืออักษรย่อ  ธ.บ. ให้ปักดาว 5 แฉก     1 ดวง สำหรับชั้น ม.1   ปัก 2 ดวง สำหรับ
ชั้น ม.2  และปัก 3  ดวงสำหรับชั้น ม.3 ส่วนในระดับชั้น ม.ปลายให้ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนด้วยด้ายสีน้ำเงินเหนืออักษร  
ธ.บ. ที่ปกเสื้อ ด้านซ้ายให้ปักเป็นจุดทึบด้วยด้ายสีน้ำเงิน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร 1 จุด ในชั้น ม.4  ปัก 2 
จุดในชั้น ม.5 และ 3 จุดในชั้น ม.6 
3.1.2 กางเกง 
 ใช้ผ้าสีกากีแบบกางเกงไทยให้ใช้ผ้าโทเร ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยท์หรือผ้าเนื้อหยาบอ่ืนๆ ขาสั้นเหนือเข่า สูงพ้น
สะบ้าเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรง ส่วนกว้างของกางเกงห่างจากเข่าประมาณ 8-12 เซนติเมตร ปลายขากางเกง
พับชายเข้าข้างในกว้าง 3-5 เซนติเมตร ไม่เย็บเป็นตะเข็บคู่ด้านหน้าผ่าตรงและติดซิปซ่อนไว้ด้านใน ห้ามใช้กระดุม มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ห้ามมีกระเป๋าหลัง มีจีบด้านละ 2 จีบ เป็นจีบปล่อยไม่เย็บตาย กางเกงมีหูร้อย
เข็มขัด 7 หู หูเป็นเส้นตรงกว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร เวลาสวมให้ทับเสื้อไว้ในกางเกง การเย็บไม่เป็นตะเข็บคู่ 
 
 



3.1.3 เข็มขัด 
 เข็มขัดเป็นหนังสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยโลหะสี
ทอง ความยาวเมื่อคาดแล้วปลายสายต้องสอดหูกางเกงหูแรกได้ ส่วนปลายสุดเป็นรูปโค้งมนห้ามตัดแบ่งเป็นทรงอื่น ห้าม
ขีดเขียน นักเรียนที่เป็นลูกเสือให้ใช้เข็มขัดลูกเสือแทนได้ 
3.1.4 รองเท้า 
 รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ทำด้วยหนัง หรือผ้าสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย 
3.1.5 ถุงเท้า 
 ถุงเท้าแบบไนล่อน เส้นลายเล็กสีน้ำตาลไม่มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆ ไม่สั้นหรือยาวเกินไป เมื่อสวมแล้วไม่พับ
หรือม้วนปลายจะอยู่กึ่งกลางน่อง ห้ามใช้ถุงเท้าท่ีทำด้วยผ้าชนิดหนาหรือลูกฟูกชนิดหนา 
3.1.6 ผม 
 นักเรียนชาย ม.ต้น ทรงนักเรียน และนักเรียนชาย ม.ปลาย ตัดผมทรง รองทรงสูง ความยาวด้านข้างและ
ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม และความยาวด้านหน้า ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่ใส่น้ำมันทุกชนิด ไม่ใส่เจล ไม่ย้อมสีผมเป็นสี
ให้ผิดจากสีผมธรรมชาติ 
3.2 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิงระดับชั้น ม.ต้น 
3.2.1 เสื้อ 
 ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ใช้ผ้าโทเร ห้ามใช้ผ้ามัน ผ้าดิบ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม หรือผ้าเนื้อหยาบอ่ืนๆ 
เป็นแบบเสื้อคอกะลาสี แขนสั้นสวมหัวแขนเหนือศอก ขนาดของตัวเสื้อหลวมและยาวพอสมควร ต้นแขนและปลายแขนมี
จีบประกอบปลายแขนด้วยผ้ากว้าง 3 เซนติเมตร สวมไว้นอกกระโปรงและใต้คอลงมา ให้ผ้ายาวพอสมควร ผูกด้วยโบว์สี
กรมท่ามีกระเป๋า 1 ใบ ทางขวามือ ด้านล่าง เครื่องหมายต่างๆให้ปักเหมือนเครื่องหมายของนักเรียนชายชั้น ม.ต้น นักเรียน
หญิงทุกคนต้องใส่เสื้อซับในสีขาว 
3.2.2 กระโปรง 
 ใช้ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงใช้ผ้าโทเร ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยท์หรือผ้าเนื้อหยาบอื่นๆ ไม่มีลวดลาย กระโปรงแบบ
ธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบซ้ายและขวาด้านละ 3 จีบ รวม 12 จีบ จีบลึ กจีบละประมาณ 1.5 นิ้วหันจีบออก
ทางด้านนอกเย็บทับจีบจากขอบเอวลงมา 6-12 เซนติเมตร เว้นระยะตรงกลาง ความกว้างพองาม ความยาวของกระโปรง
ต้องคลุมเข่า และเมื่อยืนชายกระโปรงจะอยู่ใต้เข่าลงมาประมาณ 12 เซนติเมตร ไม่บานและแคบจนเกินไป และห้ามเย็บ
ตะเข็บคู่ 
3.2.3 รองเท้า 
 ใช้รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น หัวมนไม่มีลวดลาย มีสายรัด ส้นสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร 
3.2.4 ถุงเท้า 
 ถุงเท้าแบบไนล่อน เส้นลายเล็ก สีขาว ไม่มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆ ไม่สั้นหรือไม่ยาวเกินไป เมื่อสวมแล้วให้พับ
ขอบไว้เหนือตาตุ่มเท้า ขอบที่พับกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทำด้วยผ้าชนิดหนาหรือลูกฟูกชนิดหนา 
3.2.5 ผม 
 ให้ไว้ทั ้งผมสั้นและผมยาว ไม่ดัด ไม่ย้อมสี ไม่ซอย ผมสั้นแนวตรง ระดับคววามยาวเลยติ่งหูลงมา ไม่เกิน 5 
เซนติเมตร หากไว้ผมยาวให้รวบให้เรียบร้อย และไม่ยาวเกินกึ่งกลางหลัง ไม่ปล่อยชายผมลงมาสองข้างแก้ม ไม่ไว้ผมหน้าม้า 
อนุญาตให้ถักเปียได้ 1 เปีย ที่ด้านหลัง ไม่อนุญาตให้ถักเปีย 2 ข้าง และไม่อนุญาตให้รวบผมแล้วตกแต่งด้วยผมเปีย ผูกโบว์
ตามสีที่กำหนดตามระดับชั้น ม.1 โบว์สีขาว , ม.2 โบว์สีน้ำตาล , ม.3 โบว์สีดำ และไม่กันคิ้ว ไม่เขียนคิ้ว 
3.3 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย 
3.3.1 เสื้อ 
 ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายไม่บางเกินควร ใช้ผ้าโทเร ห้ามใช้ผ้ามัน หรือผ้าดิบ หรือผ้าฝ้าย หรือผ้าไหม หรือผ้า
เนื้อหยาบอ่ืนๆ เป็นแบบเสื้อ เป็นคอเชิ้ต ผ่าอกตลอดที่อกเสื้อทำเป็นสบ ตลบเข้าข้างในกว้าง 3 เซนติเมตร ติดกระดุมแบบ
กลมสีขาว 4 เม็ด แขนยาวเหนือศอก ขนาดตัวเสื้อหลวมยาวพอสมควร ต้นแขนและปลายแขนมีจีบเล็กน้อย ประกอบปลาย



แขนด้วยผ้ากว้าง 3 เซนติเมตร ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง เครื่องหมายต่างๆให้ปักเหมือนเครื่องหมายของนักเรียนชายชั้น 
ม.ปลาย นักเรียนหญิงทุกคนต้องใส่เสื้อซับในสีขาว 
3.3.2 กระโปรง 
 ใช้ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงใช้ผ้าโทเร ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยท์หรือผ้าเนื้อหยาบอื่นๆ ไม่มีลวดลาย กระโปรงแบบ
ธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบซ้ายและขวาด้านละ 3 จีบ รวม 12 จีบ จีบลึกจีบละประมาณ 1.5 นิ้วหันจีบออก
ทางด้านนอกเย็บทับจีบจากขอบเอวลงมา 6-12 เซนติเมตร เว้นระยะตรงกลาง ความกว้างพองาม ความยาวของกระโปรง
ต้องคลุมเข่า และเมื่อยืนชายกระโปรงจะอยู่ใต้เข่าลงมาประมาณ 12 เซนติเมตร ไม่บานและแคบจนเกินไป และห้ามเย็ บ
ตะเข็บคู่ 
3.3.3 เข็มขัด 
 ใช้เข็มขัดหนังสีดำ กว้าง 2-3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวสีดำ เข็มขัดนี้คาดทับกระโปรงไม่
คาดทับเสื้อ 
3.3.4 รองเท้า 
 ใช้รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น หัวมนไม่มีลวดลาย มีสายรัด ส้นสูง ไม่เกิน 2 เซนติเมตร 
3.3.5 ถุงเท้า 
 ใช้แบบไนล่อน เส้นลายเล็ก สีขาว ไม่มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆไม่สั้นหรือยาวเกินไป เมื่อสวมแล้วให้พับขอบไว้
เหนือตาตุ่มเท้า 
3.3.6 ผม 
 ให้ไว้ทั้งผมสั้นและผมยาว ไม่ดัด ไม่ย้อมสี ไม่ซอย ผมสั้นแนวตรงระดับไม่ต่ำกว่าติ่งหู ผมยาวให้รวบและมัดให้
เรียบร้อยและไม่ยาวเกินกึ่งกลางหลัง ไม่ปล่อยชายผมลงมาสองข้างแก้ม ไม่ไว้ผมหน้าม้า อนุญาตให้ถักเปียได้ 1 เปีย ที่
ด้านหลัง ไม่อนุญาตให้ถักเปีย 2 ข้าง และไม่อนุญาตให้รวบผมแล้วตกแต่งด้วยผมเปีย ผูกโบว์ตามสีที่กำหนดตามระดับชั้น 
ม.4 โบว์สีขาว , ม.4 โบว์น้ำตาล , ม.6 โบว์สีดำ และไม่กันคิ้ว ไม่เขียนคิ้ว 
3.4 เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา 
 นักเรียนทุกระดับชั้นทั้งชายและหญิงให้ใช้เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษาที่โรงเรียนจัดจำหน่ายให้โดยมีเครื่องแบบ 
ดังนี้ 
3.4.1 เสื้อ 
 ใช้เสื้อคอโปโลสีแดง กระเป๋าปักตราประจำโรงเรียน หน้าอกด้านขวาปัก ชื่อ – สกุล สูง 0.5 เซนติเมตร     ด้วย
ด้ายสีขาว 

3.4.1.1 ระดับชั้น ม.ต้น ปักดาว 5 แฉก ที่ปกเสื้อด้านซ้ายตามระดับ  ชั้นม.1 มีดาว 1 ดวง  ม.2 ดาว 2 ดวง และ 
ม.3 ดาว 3 ดวง 

3.4.1.2 ระดับชั้น ม.ปลาย ปักจุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม.ม. ที่ปกเสื้อด้านซ้าย  ม.4 มี 1 จุด            ม.5 มี 
2 จุด และ ม.6 มี 3 จุด 
3.4.2 กางเกง 
 ใช้ผ้ายืดสีแดง มีแถบ ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น 
3.4.3 รองเท้า 
 3.4.3.1 นักเรียนชายใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาลเหมือนเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย 
 3.4.3.2 นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ชนิดมีเชือกผูกไม่มีลวดลายใดๆใช้ถุงเท้าสีขาว 

 
 

 
 
 



 
 

หมวดที ่4  
การมาเรียน การมาสาย การลา การขาดเรียน 

การมาเรียน 
 นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา คือก่อนเวลา 07.50 น. ใช้เส้นทางเข้าโรงเรียน คือ ประตู
ใหญ่ด้านหน้าโรงเรียนและประตูวิหารพระ โดยทำความเคารพพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และศาลพระภูมิประจำโรงเรียน 
รวมทั้งทำความเคารพครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เพ่ือตรวจดูความเรียบร้อยของการแต่งกายด้วย และนักเรียนต้องเดิน
แถวในช่องทางเดินเท้า (Cover Way) เพ่ือความเป็นระเบียบ 
การมาสาย 
 นักเรียนที่มาสายตั้งแต่ เวลา 07.50 น. เป็นต้นไปถือว่ามาสายจะต้องเข้าแถวลงเวลาในใบลงเวลาที่ครูเวรประจำ
จุดจัดไว้ให้และสำหรับนักเรียนที่มาสายหลังเวลา 07.50 น. เป็นจำนวน 3 ครั้งต่อ 1 เดือน หรือเฉลี่ยรวมสายเกิน 10 ครั้ง
ต่อ 1 ภาคเรียน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป 
การลา 
 นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนเพราะ ป่วย หรือไปทำธุระส่วนตัวอ่ืนๆ จะต้องส่งใบลาในระบบ และให้ผู้ปกครองแจ้งให้
ครูที่ปรึกษาทราบโดยตรง  
การขาดเรียน 
 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ครูที่ปรึกษาจะประสานกับผู้ปกครอง โดยเชิญผู้ปกครองมารับทราบ และ
สอบถามสาเหตุการขาดเรียน อันเป็นเหตุให้หมดสิทธิ์สอบได้ 

หมวดที ่ 5 
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการซื้อและรับประทานอาหาร 

1. นักเรียนต้องรับประทานอาหารตามช่วงเวลาที่กำหนด  
ม.ต้น    เวลา 10.50 – 11.40 น. 
ม.ปลาย เวลา 11.40 – 12.30 น. 

 2. ห้ามนักเรียนนำอาหารและเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร ยกเว้น น้ำดื่มตราโรงเรียน 
 3. ห้ามนำภาชนะใส่อาหารออกนอกบริเวณโรงอาหาร 
 4. นักเรียนต้องท้ิงขยะลงในถังขยะเท่านั้น 
 

หมวดที ่6  
การมาเรียนในวันหยุด 

 หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันหยุด ต้องมีจดหมายแจ้งจากทางโรงเรียน และมีชื่อครูที่
รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์และใบตอบรับจากผู้ปกครองทุกครั้ง 

หมวดที ่ 7 
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและการขออนุญาตกลับบ้าน 

 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลา และการขออนุญาตกลับบ้านนั้น จะต้องขออนุญาตจากฝ่าย
กิจการนักเรียน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ปกครองต้องมารับ และยื่นขออนุญาตที่ฝ่ายกิจการนักเรียนด้วยตนเอง 
2. นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบขออนุญาต แล้วให้ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ และผู้ ปกครองลงลายมือชื่อ

รับทราบ 
3. นำใบขออนุญาตมายื่นที่ฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือประทับตราโรงเรียน ทั้ง 3 ส่วน 



 
 
 

4. ฉีกส่วนที่ 1 ให้ไว้กับหัวหน้าห้อง 
ฉีกส่วนที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน้าประตูโรงเรียน 
ฉีกส่วนที่ 3 ให้เก็บไว้กับตัวนักเรียน 

5. กรณีเจ็บป่วย ให้กรอกรายละเอียดในใบขออนุญาตและให้ครูห้องพยาบาลลงชื่อ แล้วนำมายื่นที่ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

หมวดที ่ 8 
การนำยานพาหนะมาโรงเรียน 

1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำรถยนต์ทุกชนิดมาโรงเรียน โดยเด็ดขาด 
2. ในกรณีที่นักเรียนนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

2.1 นักเรียนต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
2.2 นำสำเนาใบอนุญาตขับขี่ และสำเนารถจักรยานยนต์ มายื่นที่ห้องบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งกรอกเอกสาร

คำร้องขออนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ในโรงเรียน และชำระค่าสติ๊กเกอร์ตราโรงเรียน สำหรับรถจักรยานยนต์ 
จำนวน 50 บาท 

2.3 นักเรียนต้องติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่ตัวรถจักรยานยนต์โดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
2.4 นักเรียนจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจึงสามารถใช้สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ได้ 
2.5 ลานจอดรถจักรยานยนต์เปิดให้จอดเวลา 06.00 - 08.00 น.และเปิดให้นำรถจักรยานยนต์ออกไปได้ใน

เวลา 15.30 น. 
3.  นักเรียนต้องนำรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ในพื้นที่จอดรถของนักเรียนเท่านั้น โดยจอดตามหมายเลข         ที่
ลงทะเบียนไว้ 
4.  หากนักเรียนไม่จอดในพื้นที่ท่ีกำหนดจะถูกล็อคล้อและเสียค่าปรับ 20 บาท 

หมวดที ่9 
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาติดต่อกับโรงเรียน 

     ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. นำบัตรประชาชนมาติดต่อป้อม รปภ. หน้าประตูโรงเรียน เพ่ือแลกบัตรผู้มาติดต่อ ทุกครั้ง 
2. ติดบัตรผู้มาติดต่อตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน 
3. หากนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มา ให้จอดในบริเวณท่ีจอดรถผู้มาติดต่อราชการ 
4. เมื่อติดต่อราชการเสร็จแล้ว ให้นำบัตรแลกคืนที่ป้อม รปภ. หน้าประตูโรงเรียน 

 
   ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
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 1............................................................................................................................ ............................................. 
 2................................................................................... ......................................................................................  
 3............................................................................................................................ ............................................. 
 จึงขอให้หัวหน้าระดับตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนดังกล่าว  จำนวน.................................คะแนน 
 
       ลงชื่อ......................................................................... 
       (.................................................................................) 
 
รับทราบการตัดคะแนนความประพฤติ 

ลงชื่อ...............................................................นักเรียน 
ลงชื่อ...........................................................ครูที่ปรึกษา 
ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าระดับ 
ลงชื่อ............................................................ผู้ปกครอง 
วันที่.................../..................../................................. 

ขั้นตอนการลงโทษ 
1. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนครบ 20 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองนักเรียนมารับทราบ 
2. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนครบ 30 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเพื่อแจ้งตัดสิทธิ์พิจารณา

โควตาและทำทัณฑ์บนกับทางโรงเรียน 
3. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนครบ 50 คะแนน ภายใน 1 ภาคเรียน ต้องเชิญผู้ปกครองนักเรียนมารับทราบว่า  “ไม่

ผ่าน” การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภายเรียนนั้นและให้มีการทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

4. การลงโทษตัดคะแนนข้อ 1 ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ลงโทษ และรายงานให้ฝ่ายบริหารที่ดูแลกลุ่ม
งานกิจการนักเรียนรับทราบ 

5. การลงโทษตามข้อ 2-3 ให้ฝ่ายบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้สั่งลงโทษและรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบ 

ผู้ทำหน้าที่ตัดคะแนน 
 การตัดคะแนนให้ครูและครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการและแจ้งใหผู้้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 

 

 



ปค.22/2563 

 
 

โรงเรียนธัญบุรี 
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

1. นักเรียนชื่อ.....................................................................................ชั้น   ม........../......... ............เลขที่.............. 
    ครูที่ปรึกษา................................................................ครทูี่ปรึกษา..... .............................................................. 
2. สถานที่ไปเยี่ยม  บ้านเลขท่ี........................ถนน.................................................ตำบล.............................  
 อำเภอ...................................................จังหวัด.............................................................  
 สถานที่ประกอบอาชีพ...................................................................................................  
 สถานที่ตั้ง.................................................................................................................. .... 
3.  อาชีพบิดา...........................................................................รายได้.............................................. บาท / เดือน 
4.  อาชีพมารดา.......................................................................รายได้............................ ..................บาท / เดือน 
5.  อาชีพผู้ปกครอง..................................................................รายได้.................................... ..........บาท / เดือน 
6. ลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัย , สภาพภายในบ้านและบริเวณท่ัวไปรอบบ้าน..................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................................
................................................................................................................................................. ......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 
       7.1 ความสัมพันธ์ในครอบครัว
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
        7.2 ฐานะทางเศรษฐกิจ
................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
8. งานในบ้านที่นักเรยีนต้องรับผิดชอบ............................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
9. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนด้านการเรียน ความประพฤติ อนาคต.......................... 
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
............................................................................................................................. .....................................................................
................................................................................................................................... ....................... 
 
(ลงชื่อ)...............................................    (ลงชื่อ)................................................... 
          ผู้ปกครองนักเรียน                ครูผู้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
       
 



ปค.4 
 
 
ชั้น  ม......../..............  เลขท่ี ....................วันที่เก็บข้อมูล................เดือน.........................................พ.ศ.......................  

แบบสอบถามข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
1. นักเรียนชื่อ...............................................................นามสกุล........................................... ...ชื่อเล่น.................... 

เกิดเม่ือวันที่ .......................เดือน..........................................พ.ศ.......... .........ภูมิลำเนาจังหวัด.......................... 
2. บิดา ชื่อ – สกุล ..........................................................................อายุ.................ป ีอาชีพ................. ................. 

รายได้เฉลี่ยเดือนละ..............................บาทความรู้สึกที่นักเรียนที่มีต่อบิดา..................................................... 
3. มารดา  ชื่อ – สกุล .....................................................................อายุ...................ปี  อาชพี................... ............ 

รายได้เฉลี่ยเดือนละ..............................บาทความรู้สึกที่นักเรียนที่มีต่อมารดา.....................................................  
4. นักเรียนมี  พ่ี........................คน  น้อง.........................คน นักเรียนเป็นบุตรคนที่............................. ................. 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับพ่ี – น้อง.........................................................................................................  
................................................................................................. ........................................................................... 

5. ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน .................................................................................................. ................................... 
6. ความรู้สึกท่ีนักเรียนมีต่อตนเอง................................................................................................................. ......... 
7. เพ่ือนที่สนิทที่สุดของนักเรียน (ชื่อ – สกุล นักเรียนชั้น)................................................................ ..................... 
8. สิ่งที่นักเรียนอยากได้จากคนรอบข้าง (พ่อ แม่ อาจารย์ พี่ น้อง เพื่อน ฯลฯ)..................................................... . 

........................................................................................................... ................................................................. 
9. สิ่งที่นักเรียนกลัวในการอยู่กับคนอ่ืน........................................................................................ ........................... 
10. สิ่งที่นักเรียนชอบ / พอใจเกี่ยวกับตนเอง...........................................................................................................  
11. สิ่งที่นักเรียนไม่ชอบเกี่ยวกับตนเองและอยากปรับปรุงตนเอง...................................................................... ........ 
12. ความภาคภูมิใจ / ความสำเร็จของนักเรียน.................................................................................................... .... 
13. เหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจมากท่ีสุด........................................................................................ ...................... 
14. ขณะนี้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจในเรื่อง........................................................................................ ......................... 
15. บุคคลที่นักเรียนไว้วางใจอยากปรึกษาปัญหาต่างๆ............................................................................................. 
16. กิจกรรมเวลาว่าง นักเรียนชอบทำอะไร............................................................................................ .................. 
17. นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละ....................บาท  ส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับ............................................................. 
18. ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครู.................................................................................. .................... 

 
 
 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 
ชื่อ – สกุล (นาย /ด.ช./ นางสาว / ด.ญ.) ................................................................................ชั้น ม....../ .........เลขที่........... 
วัน / เดือน/ปีเกิด................................................................................................................. .................................................. 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  × ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1. ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจกับความรูส้ึกคนอ่ืน    
2. ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันน่ังนานๆไม่ได ้    
3. ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อยๆ    
4. ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน,เกม,ปากกา ฯลฯ)    
5. ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย    
6. ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉับชอบเลน่คนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง    
7. ฉันมักทำตามที่คนอ่ืนบอก    
8. ฉันขี้กังวล    
9. ใครๆก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ    
10. ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย    
11. ฉันมีเพื่อนสนิท    
12. ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนอ่ืนทำอยา่งที่ฉันต้องการได้    
13. ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14. เพื่อนๆส่วนมากชอบฉัน    
15. ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธ ิ    
16. ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณท์ี่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมัน่ในตนเอง    
17. ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า    
18. มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อยๆ    
19. เด็กๆคนอ่ืน ล้อเลียนหรือรังแกฉัน    
20. ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่,ครู,เด็กคนอ่ืน)    
21. ฉันคิดก่อนทำ    
22. ฉันเอาของคนอ่ืนในบ้าน ทีโ่รงเรียนหรือที่อื่น    
23. ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24. ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวไดง้่าย    
25. ฉันทำงานได้จนสำเร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี    

 

เธอมีอย่างอ่ืนที่จะบอกอีกหรือไม่............................................................................................. ........................................ 

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

 

 

  
 
 
 



 
 
 โดยรวมเธอคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
 ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
                 ไม ่                                  ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
        ใช่  มีปัญหาชัดเจน    มีปัญหาอย่างมาก 
 ถ้าตอบว่า “ไม่” ไม่ต้องตอบข้อต่อไป  ถ้าตอบว่า “ใช่” กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
 ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า 1 เดือน                  1-5 เดือน 
                                    6-12 เดือน                       มากกว่า 1 ปี 
 ปัญหานี้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
        ไม่เลย              เล็กน้อย 
        ค่อนข้างมาก              มาก 
 ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเธอในด้านต่างๆต่อไปนี้หรือไม่ 
   ความเป็นอยู่ที่บ้าน 
                 ไม ่              เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก              มาก 
   การคบเพ่ือน 
        ไม ่              เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก              มาก 
   การเรียนในห้อง 
             ไม ่              เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก              มาก 
   กิจกรรมยามว่าง 
            ไม ่              เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก              มาก 
 ปัญหานี้ทำให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยากหรือไม่ (ครอบครัว เพื่อน ครู ฯลฯ) 
              ไม่เลย             เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก              มาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) (ฉบับครูประเมินนักเรียน) 
ชื่อ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………………………...…………ชั้น ม. …..../…….. เลขที ่
….…….. 
วัน/เดือน/ปีเกิด …………………………………….…………… เพศ   ชาย     หญิง 
คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 

ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ห่วงใยความรู้สึกของคนอ่ืน    
2 อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้    
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )    
5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย    
6 ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว    
7 เชื่อฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ    
8 กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอ่ืนเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก    
11 มีเพ่ือนสนิท    
12 มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอ่ืน หรือรังแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น    
16 เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อม่ัน

ในตนเอง 
   

17 ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า    
18 ชอบโกหกหรือขี้โกง    
19 ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่ืน ( พ่อ, แม่, คร,ู เด็กคนอ่ืน )    
21 คิดก่อนทำ    
22 ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อ่ืน    
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25 ทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน    

 
 

 



 
 
 

 
โดยรวมแล้วคุณคิดว่า เด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์   ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                ใช ่ มีปัญหาชัดเจน                     ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคำถามข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มากกว่า 1  ปี 
 
ปัญหานี้ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 

รายการ ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
การคบเพ่ือน     
การเรียนในห้องเรียน     

                                      
ปัญหาของเด็กทำให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ ( ครอบครัว เพ่ือน ครู เป็นต้น ) 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 

 
      
                                                                               ลงชื่อ ……………………………..…………………. 
                                                                                     ( ………………………………..………………. ) 
                                                                                     ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน/อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
                                              …..…../………..…./…………… 
 



 

แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน) 
ชื่อ-สกุล นักเรียน(นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.)............................................................ชั้น ม......./.......เลขที่ ........... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................  เพศ   ชาย    หญิง 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวแต่ละข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 
เดือน 
 

ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ห่วงใยความรู้สึกของคนอ่ืน    
2 อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้    
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )    
5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย    
6 ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว    
7 เชื่อฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ    
8 กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอ่ืนเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก    
11 มีเพ่ือนสนิท    
12 มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอ่ืน หรือรังแกเด็กอ่ืน    
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท้     
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น    
16 เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อม่ัน

ในตนเอง 
   

17 ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า    
18 ชอบโกหก หรือข้ีโกง    
19 ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่ืน ( พ่อ, แม่, คร,ู เด็กคนอ่ืน )    
21 คิดก่อนทำ    
22 ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อ่ืน    
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25 ทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน    

 
 
คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่..........................................................................................................................  
                      



 
         (ด้านหลัง) 

 

 
โดยรวมแล้วคุณคิดว่า เด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์   ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                ใช ่ มีปัญหาชัดเจน                     ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคำถามข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า  1  เดือน                      1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มากกว่า 1  ปี 
 
ปัญหานี้ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
                                                    ไม่         เล็กนอ้ย       ค่อนข้างมาก        มาก 
            ความเป็นอยู่ที่บ้าน                                                            
            การคบเพื่อน                                                                  
            การเรียนในห้องเรียน                                                        
            กิจกรรมยามว่าง                                                              
ปัญหานี้ทำให้คุณหรือครอบครัวเกิดความยุ่งยากหรือไม่  
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 

 

              
                                                                                ลงชื่อ ……………………………..…………………. 
                                                                                                     ( …………………………..………………. ) 
                                                                                     พ่อ / แม่ /ผู้ปกครอง /อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………….. 
                                      วันที่……..…..เดือน…………………………….พ.ศ............ 
 
 



รูปนักเรียน 

       

 
                 
      

ทะเบียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
  โรงเรียนธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 

 

                        
           ห้อง  ม ............/.............. 

1) ประวัตสิ่วนตัว  ช่ือนักเรียน.........................................................................ช่ือเล่น..............................เลขประจำตัว................. 
เกิดวันที่.......................เดือน.......................................................พ.ศ. 25.....................เลขบัตรประจำตวัประชาชน (13 หลัก) 

-            -                 -  -         -     ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี.............................................หมู่............................... 
ถนน..........................................................ตำบล / แขวง ...........................................................อำเภอ / เขต........................... 
จังหวัด...................................................................เบอรโ์ทรศัพท์............................................................................................... 
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ (ช่ือ)...................................................................มีความสมัพันธ์เป็น.......................................................... 

2) บิดาชื่อ................................................นามสกุล........................................................อาชีพ.................................ท่ีอยู่ท่ีสามารถ 
ติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว บ้านเลขที่.....................หมู.่.....................ถนน............................ตำบล / แขวง................................... 
อำเภอ / เขต......................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท์.......................................... 
รายได้........................................................บาท  / เดือน 

3) มารดาชื่อ.............................................นามสกุล........................................................อาชีพ.................................ที่อยู่ทีส่ามารถ 
ติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว บ้านเลขที่......................หมู่.....................ถนน............................ตำบล / แขวง................................... 
อำเภอ / เขต........................................................จังหวัด....................................................โทรศัพท์.......................................... 
รายได้........................................................บาท  / เดือน 

4) ผู้ปกครอง ช่ือ.................................................นามสกุล...............................................อาชีพ......................................................        
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดส้ะดวก รวดเร็ว บ้านเลขท่ี.......................หมู.่.....................ถนน............................................................ตำบล 
/ แขวง..............................................อำเภอ / เขต.....................................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์
................................................................................รายได้........................................................บาท  / เดือน 
 (ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดู ซ่ึงนักเรียนอยู่ในความปกครอง) 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายผู้ปกครอง 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล(ตัวบรรจง)....................................................................................................      

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้......................................................................................    
 

5) นักเรียนโรงเรียนธญับุรีที่อยู่ใกลบ้า้น ช่ือ..................................................................................ชั้น  ม.........../............. 
 

 
 

 

 



 

 

 
หนังสือมอบอำนาจ / สัญญาในการควบคุมดูแลนักเรียนในความปกครอง 

ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนธัญบุรี 
 

 
เขียนที่  โรงเรียนธญับุร ี

วันท่ี........................เดือน.............................พ.ศ.................. 
 ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปกครอง)...................................................................................อาย.ุ......................ปี  อยู่บ้านเลขที่.................... 
หมู่ที่................ ถนน...............................................ซอย...........................................ตำบล / แขวง............................................................ 
อำเภอ / เขต...........................................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์........................... 
โทรศัพท์ (บ้าน).......................................................................มือถือ................................................................ลำดับที่.............................. 
เลขประจำตัว.............................................. ขอมอบอำนาจในการปกครองนักเรียนให้แกผู่้อำนวยการสถานศึกษาให้มีอำนาจ อนุญาต และ
จัดการเกีย่วกับนักเรยีนในความปกครองของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 

1. เมื่อมีเหตุจำเป็นท่ีแพทย์แนะนำใหน้ักเรียนได้รับการผา่ตัดหรือป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องได้รับการตรวจรักษาโดย
รีบด่วน / ฉุกเฉิน 

2. นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีหรือแข่งขันทักษะทางวิชาการ และจัดกจิกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
3. ในการศึกษาพลศึกษาตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกประเภทที่โรงเรยีนจัดให้มีขึ้นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
4. เกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรยีน เช่นการฉีดวัคซีน การตรวจร่างกายของแพทย์ฯลฯ 
5. ในการดัดแปลงแก้ไขทรงผม เครื่องแต่งกายของนักเรียนท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
6. ในการลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไขความประพฤติทีไ่ม่เหมาะสมแกส่ภาพของนักเรียนตามระเบยีบข้อบังคับของโรงเรียน 
7. ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการควบคุมความประพฤติ การศึกษาเล่าเรยีนให้นักเรยีนแต่งกายและประพฤติ

ตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและจะอบรมสั่งสอนนักเรียนในเรื่องความประพฤติ มีศีลธรรมและ 
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรยีน 

8. เมื่อโรงเรียนแจ้งเป็นหนังสือ / โทรศัพท์ให้มาพบ ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาลงโทษนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า
ได้ตามกรณีความผิดได้ทันที 

9. ถ้านักเรียนในความปกครองได้กระทำให้เกิดความเสยีหายแก่ทรัพยส์ินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษาขา้พเจ้าให้สญัญาว่าจะ
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทีเ่กิดขึน้ทุกกรณ ี

10. การวินิจฉัยของผู้อำนวยการสถานศึกษาในเรื่องการลงโทษนักเรียนถือเป็นท่ีสิ้นสดุจะเรียกร้องสิทธิอื่นใดมิได้ 
 

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจ / สัญญานี้ ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นสำคญั 
 

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

ผู้ปกครองนักเรยีน 
 

    ลงช่ือ.................................................................... 
                             (นายชาลี   วัฒนเขจร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรยีนธัญบุรี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


