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โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือสถานศึกษา   : โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (Thonburee Woratapeepalaruk School) 

ตัวอักษรย่อ   :  ธ.บ.ว. และ TBW 

วันสถาปนาโรงเรียน :  6 ธันวาคม 2525 

สถานที่ตั้ง   :  131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ของโรงเรียน  :  4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา 

หมายเลขโทรศัพท์  :  0-2424-3350 , 0-2465-5976 

หมายเลขโทรสาร  :  0-2466-0642 

เว็บไซต์โรงเรียน  :  www.thonburee.ac.th 

 

ประวัติโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2525 เดิมช่ือโรงเรียนบางย่ีเรือวร
เทพีพลารักษ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถนุายน 2527 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ใช้อักษร
ย่อ ธ.บ.ว. เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2527 

มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ซึ่งท่านขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม) ได้ท าพินัยกรรม
มอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 ไร่ 34 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาคุณป้า
สะอาด ประมวลมิตรา คุณอดิศกัดิ์ ประมวลมิตรา รองศาสตราจารย์วิยะดา เทพหัตถี พ.อ.อ.ชีวิน หงส์
รัตน์ คุณชูชาติ หงส์รัตน์ และคุณกัณทรี ประทีปทอง มองที่ดินให้โรงเรียนอีกจ านวน 3 งาน 49 ตารางวา 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 

http://www.thonburee.ac.th/undefined/
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ประวัติขุนวรเทพีพลารักษ์ 

ประวัติท่านขุนวรเทพีพลารักษ์นั้นแต่เดิมมามิไดม้ีผู้ใดเรียบเรียงไว้เพราะไม่มีทายาท มีแต่ผู้จัดการ
มรดกตามพินัยกรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีชีวิตอยู่เพียง 1 คน ในจ านวนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม 3 คน 
ได้สอบถามจากท่านผู้จัดการมรดกแล้ว ไม่สามารถให้รายละเอียดได  ้เพียงแต่ทราบได้จากหลักฐานตาม
พินัยกรรม ซึ่งท่านได้ท าไว้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2506 ระบุว่าขณะนั้นท่านอายุได้ 88 ปี จึงคาดว่า
ท่านคงเกิดประมาณ พ.ศ. 2418 ท่านเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีหนา้ที่ดูแล
เจ้านายฝ่ายใน คอยจัดเตรียมเคร่ืองต้นเวลาเจ้านายจะเสด็จสถานที่ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
พระราชวัง จนกระทั่งเกษียณอายุราชการต่อมาได้พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 171 ถนนสามัคคี ต าบลตลาด
พลู อ าเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี 

ท่านขุนวรเทพีพลารักษ์เป็นคนใจดี มีความประหยัดในการใช้จ่ายส่วนตัวเป็นอันมาก แต่มีศรัทธา
บริจาคทรัพย์เพือ่การกุศลตลอดมา และมีเมตตาแจกสตางค์ให้เด็กๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นประจ า ท่านพักอยู่
ตามล าพังคนเดียวโดยไม่มีทายาทสืบสกุล เป็นคนอนุรักษ์ ของใช้เก่าเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุที่เป็นคน
ใจดี เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านละแวกตลาดพลูโดยทั่วกัน 

จากการค้นพบพินัยกรรม ทราบว่าท่านมีที่ดินอยู่ประมาณ 8 แปลง ได้ท าพินัยกรรมมอบให้เป็นที่
สร้างโรงเรียน และเป็นกรรมสิทธ์ิของโรงพยาบาล นอกจากนีม้ีเครื่องเงินจ านวนมากได้ท าพนิัยกรรม
มอบให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ส าหรับที่ดินจ านวน 8 แปลงนี้ ได้ท าพินัยกรรมมอบ
ให้กระทรวงศึกษาธิการจ านวน 2 แปลง รวมเป็นเนื้อที่ 4 ไร่ 34 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ให้จัดตั้ง
เป็นสถานศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนธนบรีวรเทพีพลารักษ์ พร้อมกับบริจาคเงินไว้อีกจ านวน1,200,000 
บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

เมื่อปี พ.ศ. 2512 ท่านได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นเวลาประมาณ 2 
เดือน จนถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา รวมอายุได้ 94 ปี   
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                                                  ตราประจ าโรงเรียนตราประจ าโรงเรียน  

  
 

 
 
 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าออกศึก ลอ้มกรอบด้วยเส้นรูปเรือนแก้ว ส่วนล่างเป็น
ช่ือโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

สีประจ าโรงเรียน 

สีแดง เป็นสีแห่งปัญญาความรู้ มีความคิดอันสุขมุรอบคอบ พิจารณาไตรตรองอย่างมีเหตุผลในส่งที่ควร   
คิด ควรพูดควรประพฤติและควรปฏิบัติ หมายถึง เรียนรู้ 
สีเหลือง เป็นสีแห่งความยึดมั่นในหลักธรรม ศีลธรรม จริยธรรม กฎข้อบังคับ และระเบียบวินัย หมายถึง 
คุณธรรม 
สีเขียว เป็นสีแห่งความร่ืนรมย์ ความร่มเย็นเป็นสุข มีจิตใจเมตตา กรุณา เสียสละ และการช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นหมายถึง บ าเพ็ญประโยชน์ 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  คือ    ดอกสุพรรณิการ์ 
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นนโยบายโยบายงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน     โรงเรียนโรงเรียนธนบุรีธนบุรีวรเทพีพลารักษ์วรเทพีพลารักษ์   

ปีการศึกษา ปีการศึกษา   22556633  
 

1. ยึดหลักความรัก  ความเมตตากรุณา  โดยอาศัยหลักจิตวิทยาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

และใช้หลักคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นพื้นฐานในการดูแลนักเรียน 

2. ปกครองดูแลความประพฤติและการปฏิบัติของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ

ข้อบังคับของโรงเรียน  และพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง  

3. จัดสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง  ได้มีโอกาส

แสดงออกตามความรู้  ความสามารถ  ความถนัด  อย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งจะสร้างความภูมิใจและสร้าง

แรงจูงใจที่จะให้นักเรียนเป็นคนดีอย่างย่ังยืนได้ด้วยตัวเอง 

4. สร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนา

ส่งเสริม  หรือแก้ปัญหา  ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามความคาดหวังของผู้ปกครองและ

สังคม 

5. ส่งเสริม  สนับสนุน  และปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความรู้  มีความเข้าใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และประชาธิปไตยในโรงเรียน  รู้จัก

สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี  สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  และเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

6. ดูแลรับผิดชอบอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน  ให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยขณะอยู่

ในโรงเรียน  และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  

ร่วมกันรักษา วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

                
 

(นายชนินทร์   คะอังกุ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   
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กฎกระทรวง 

ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.2548 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตร 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 31  มาตรา 34  มาตรา    36   มาตรา   39   มาตรา   48   และมาตรา   50   ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ   1     นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติ    ดังต่อไปนี้  
1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศกึษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
2) เล่นการพนัน  จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
4) ซื้อ  จ าหน่าย  แลกเปลี่ยน  เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  สิ่งมึนเมา   
       บุหร่ี หรือยาเสพติด 
5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคบัขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกายผู้อื่น  เตรียมการหรือกระท าการใดๆ  อัน 
       น่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในสาธารณะ 
8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน  เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้าง 
       ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

ข้อ     2    ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา   
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้    ณ   วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2548 
 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก  
 พ.ศ. 2546  บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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           ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

               ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา     พ.ศ.  2548 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา  พ.ศ.  2548” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.  

2543 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

“กระท าความผิด”  หมายความว่า  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งเสริม
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

“การลงโทษ”  หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด
โดยมีความมุ่งหมายเพือ่การอบรมสั่งสอน 

ข้อ 5 โทษส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา  ที่กระท าความผิดมี  4  สถาน  ดังนี้ 
1) ว่ากล่าวตักเตือน 
2)  ท าทัณฑ์บน 
3) ตัดคะแนนความประพฤติ  และบันทึกข้อมูล 
4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกล้ง  หรือลงโทษ
ด้วยความโกรธหรือด้วยความพยาบาท  โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา  และความ
ร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่
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จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สึกนึกในความผิด  และกลับประพฤติ
ตนในทางที่ดีต่อไป  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา 

ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน  ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
ข้อ 8 การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  หรือกรณีท า
ให้เสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา  หรือได้รับโทษ
ว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบ 

การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นตัวหนังสือ  และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด  และบนัทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 10 ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใช้ในกรณีนักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2548 

 
อดิศัย  โพธารามิก 

(นายอดิศัย  โพธารามิก) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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รระเบียบกระทรวงศึกษาธิการะเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   
ว่าด้วยว่าด้วยการเคการเคารารพของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.พของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.22553300  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงธรรมการว่าด้วยการเคารพของนักเรียน 
พุทธศักราช 2482 เสียใหม่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216  
ลงวันที่ 26 กันยายน 2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพรพของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2530 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงธรรมการเร่ืองการเคารพของนักเรียนพุทธศกัราช 2482

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ แย้งกัน
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“นักเรียนและนักศึกษา " หมายความว่า บุคคลซึ่งก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่อยู่

ในความควบคุมดูและของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 5 การท าความเคารพในห้องเรียน 

5.1 เมื่อผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียนให้หัวหน้าห้องเรียนเป็นผู้บอกท าความเคารพ
โดยให้ใช้ค าบอกว่า "นักเรียน" หรือ "นักศึกษา" ให้ทุกคนหยุดท างานที่ก าลังท าอยู่นั้นทันที นั่งตัวตรง
แล้วบอกว่า "เคารพ" ให้นักเรียนหรือนักศึกษายืนตรงแล้วไหว้ เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้รับความเคารพให้
นั่งจงนั่งลง 

5.2 เมื่อนักเรียนและนักศึกษาพูดกับครูให้ยืนตรง เมื่อไปพบครูหรือเมื่อจะกลับมาที่
โต๊ะเรียน ให้ใช้วิธีไหว้ 

5.3 การเคารพผู้ควรเคารพในทางศาสนาให้กระท าความเคารพตามประเพณีนิยม 
ข้อ 6 การท าความเคารพของนักเรียนและนักศึกษานอกห้องเรียน 

6.1 นักเรียนและนักศึกษาทั้งชายและหญิงเมื่ออยู่ในแถวให้ใช้ค าบอกว่า "แถวตรง" 
6.2 การเคารพผู้ควรเคารพในทางศาสนา ให้กระท าความเคารพตามประเพณีนิยม 
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ข้อ 7 การท าความเคารพของนักเรียนและนักศึกษาในโอกาสอื่น 
7.1 เมื่ออยู่กับที่ มีผู้ควรเคารพผ่านมาให้ยืนตรงแล้วไหว้ 
7.2 เมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพ นักเรียนและนักศึกษาต้องหยุดหันหน้าไปทางผู้ควร

เคารพ ยืนตรงแล้วไหว้ เมื่อผู้ควรเคารพผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป 
7.3 เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่นักเรียนและนักศึกษาจะเดินผ่านไปให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้

แล้วจึงเดินผ่านไปโดยก้มตัวเล็กน้อย 
7.4 หากนักเรียนและนักศึกษาพบผู้ควรเคารพคนเดียวกันมากกว่าหนึ่งคร้ังในวันนั้น 

7.4.1 เมื่ออยู่กับที่ มีผู้ควรเคารพผ่านมาหรือเมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพนักเรียน
และนักศึกษาตอ้งหยุด หันหน้าไปทางผู้ควรเคารพ แล้วยืนตรงเป็นการแสดงความเคารพ 

7.4.2 เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่ นักเรียนและนักศึกษาจะเดินผ่านไปให้เดินโดยก้มตัว
เล็กน้อย 

ข้อ 8 การท าความเคารพของนักเรียนและนักศึกษาขณะอยู่ในยานพาหนะเมื่อสวนกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชวงศ์ ธง
มหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ์ ธงเยาวชน ธงประจ ากองทหาร ธงประจ ากองลูกเสือ 

8.1 ถ้าอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจ าทางหรือยานพาหนะที่ไม่
สะดวกแก่การออกมาท าความเคารพ เช่น รถยนต์ รถรับจ้าง รถบรรทุก ให้อยู่ในยานพาหนะนั้นด้วย
อาการส ารวม 

8.2 ถ้าอยู่ในยานพาหนะส่วนตัวที่สามารถออกมาท าความเคารพได้สะดวก เช่น 
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ให้หยุดและออกมาจากยานพาหนะนั้น แล้วแสดงความเคารพ 

ข้อ 9 นักเรียนและนักศึกษาไม่ตอ้งท าความเคารพในโอกาสต่อไปนี ้
9.1 เมื่อได้รับอนุญาต 
9.2 เมื่อขับขี่ยานพาหนะหรืออยู่ในที่คับขัน 

ข้อ 10 นักเรียนและนักศึกษาที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์
หรือนักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 11 การแสดงความเคารพต้องให้เหมาะสมแก่เวลา สถานที่ และบุคคล 
ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่    24  เมษายน 2530 

มารุต  บุนนาค 
(นายมารุต บุนนาค) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนวปฏิบัติโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์แนวปฏิบัติโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   
ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายนักเรีนักเรียนยน  

 

  โดยอาศัยระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2527 ข้อ 
5.3 จึงก าหนดให้นักเรียนแต่งกาย ดังนี้ 
ก.ส าหรับนักเรยีนชาย ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 
 1.  เสื้อ เป็นเส้ือแขนสั้น คอตั้ง ไม่มีจีบหลัง ใช้ผ้าเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ห้ามใช้ผ้ามัน 
ผ้าด้ายดิบ ผ้าฝ้าย หรือผ้าเนื้อหยาบ มีสาบนอกที่อกเสื้อ ขนาดกว้าง 2.5-3 ซม. ให้กระดุมสีขาวกลม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกนิ 1 ซม. แขนสั้นเหนือข้อศอก 5 ซม. ความกว้างของแขนพอเหมาะกบั
นอบแขนของนักเรียนไหล่ไม่ตก มีกระเป๋าติดแนวรามนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋าขนาดกว่างตั้งแต่ 8-12 
ซม. และลึกตั้งแต่ 10-15 ซม.พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ 
 1.1 เสื้อนักเรียนชาย ม.ต้น ปักอักษร ธ.บ.ว. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปักจุดรับช้ันเรียน ม.1 
หนึ่งจุด (.) ม.2 สองจุด (..) ม.3 สามจุด (...) เหนืออักษรย่อ ธ.บ.ว. และปักช่ือ-นามสกุล ใต้อักษรย่อ 
ธ.บ.ว. ขนาด 0.7 ซม. ด้วยไหมสีน้ าเงินเข้ม  
 1.2 เสื้อนักเรียนชาย ม.ปลาย ปักเครื่องหมายประจ าโรงเรียน เหนืออักษร ธ.บ.ว. ตามแบบที่
โรงเรียนก าหนดให้ ปักช่ือ-นามสกลุ ใต้อักษรย่อ ธ.บ.ว. ขนาด 0.7 ซม. และปักจุดระดับช้ันที่ปกเสื้อ
ด้านซ้าย ม.4 หนึ่งจุด (.) ม.5 สองจุด (..) ม.6 สามจุด (...) ด้วยไหมสีน้ าเงินเข้ม 
 2.  กางเกง เป็นกางเกงทรงนักเรียน ขาสั้น มีหูร้อยเข็มขัด ใช้ผ้าเนื้อเกลี้ยงสีด าสนิม ผิวไม่มัน
หรือด้านไม่บางเกินหรือหนาเกินไป ใช้ผ้าโทเร ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยท์ หรือผ้าเนื้อหยาบสีต้องไม่
ซีด หรือด่างความยาวของกางเกงวัดจากกลางลูกสะบ้า หัวเข่าขึ้นมา 5 ซม. ความกว้างของปลายขอบขา
กางเกง เมื่อวัดโดยรอบห่างจากขา 4-6 ซม. ปลายขาพับเข้าด้านในกว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้าโดยติด
ซิบซ่อนไว้ด้านใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บกางเกง 1 กระเป๋า มีจีบด้านหน้าข้างละ 2 จีบ เป็นลักษณะ
จีบออก ไม่มีกระเป๋าหลัง หูกางเกงรอบเอวมี 7 หู ชนิดหู เดี๋ยว เป็นผ้าและสีชนิดเดียวกับกางเกง
ระยะห่างหูเท่ากัน หูหลังสุดติดต่อกับตะเข็บหลังหูเส้นตรงกว้าง 1 ซม. 
 3.  เข็มขัด เป็นสีด า ขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5-4 ซม. ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน หัวเข็มขัดเป็น
โลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบมน ชนิดหัวกลัดมีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ขนาดกว่าง 1.5 ซม. 
ส าหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดยาวเพียงให้ร้อยหูกางเกงที่ 1 ได้ ปลายเข็มขัดเป็นรูปโค้งมน ห้ามขีด
เขียนหรือติดส่ิงใดๆ ลงบนเข็มขัด  
 4.  รองเท้า เป็นรองเท้าหุ้มสินชนิดผูกเชือก เป็นผ้าใบ มีรูร้อยเชือก 5-7 รู สีด าทั้งหมดรวมทั้ง
เชือกและตาไก่ ไมม่ีลวดลายใดๆ  
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 5.  ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา สีขาว ไม่มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆ ไม่เป็นถุงเท้าชนิด
ไหมพรมและไม่ใส่ซ้อน กันเกินกว่า 1 คู่ ไมม่้วนหรือพับลงมา ความยาวถุงเท้าขนาด ½ ระหว่างเข่ากับ
เท้า 
 6. ทรงผม นักเรียนชาย ม.ต้น ตัดผมสั้นเกรียนทั้งด้านข้างหน้าและด้านข้างหลังหน้ายาวได้ไม่
เกิน 4 ซม.นักเรียนชาย ม.ปลาย ตัดรองทรงสูงด้านหน้ายาวไม่เกิน 6 ซม. ไม่ย้อมหรือฉีดสี หรือใส่
น้ ามันหรือดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่น ไมไ่ว้หนวดเครา 
ข. ส าหรับนักเรียนหญิง ระดับ ม.ต้น 
 1.  เสื้อ  เป็นเส้ือแบบคอพับในตัวลึกให้สวมศีรษะได้สะดวกสบาย ตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของ
สาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีปกขนาด 10 ซม. ใช้ผ้าสองช้ันเย็บแบบเข้าถ้ าแขน
ยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบด้านละ 3 จีบประกอบด้วยผ้า 2 ช้ันกว้าง 3 ซม.ความยาวของตัวเสือ้วัด
จากข้อมอืขึ้นมา เมื่อยืนตรงระยะตั้งแต่ 8-10 ซม. ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน 3 ซม. ขนาดตัว
เสื้อ ต้ังแต่ให้แขนถึงขอบล่าง มีความกว้างพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอวหรือรัดรูป ริมขอบด้านลา่งขวาติด
กระเป๋าขนาด 5-9 ซม. ยาว 7-10 ซม. จ านวน1 กระเป๋า ตามส่วนขนาดของตัวเสื้อปากกระเป๋าพับเป็นริม
กว่างไม่เกิน 2 ซม. ผูกคอด้วยผ้าสีเดียว กับกระโปรง ชายสามเหลี่ยมกว้างตั้งแต่ 12-15 ซม. ยาวตั้งแต่ 
80-100 ซม. เงื่อนกะลาสี ความยาวอยู่ระหว่างอก ห้ามติดคอหรือยาวไป ต้องเป็นคอซองผูกตาย และ
ต้องมีลิ้นปิดอกเสื้อ เสื้อใช้ผ้าโทเร ไม่มีลวดลาย สีขาวไม่เกินไปเนือ้ผ้าเรียบ ปักอักษรย่อ ธ.บ.ว. บนอก
เสื้อด้านขวา ตามแบบที่โรงเรียนก าหนดให้ ปักช่ือ-นามสกุล ใต้อักษรย่อ ธ.บ.ว. ขนาด 0.7 ซม. ปักจุด
ระดับช้ัน ม.1 หนึ่งจุด (.) ม.2 สองจุด (..) ม.3 สามจุด (...) เหนืออักษรย่อ ธ.บ.ว. ด้วยไหมสีน้ าเงินเข็ม
ขนาด 0.3 ซม.  
 2.  กระโปรง ใช้ผ้าโทเร สีกรมท่า เนื้อเรียบ เป็นกระโปรงแบบธรรมดา ปลายไม่สอบเข้า
ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 ลึกอย่างน้อย 2.5 นิ้ว หันจีบออกด้านนอกและทับจีบขอบล่าง
ลงมา 
ระหว่าง 6-12 ซม. วัดจากขอบบนเว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ความยาวของกระโปรงวัดจากใต้
สะบ้าหัวเข่าลงไปประมาณ 10 ซม. ห้ามใช้กระโปรงสีด า 
 3.  รองเท้า เป็นรองเท้าสีด า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดสีสายรัดหลังเท้า ชนิดมี
กระดุมไม่มีลวดลาย พ้ืนรองเท้าสูงไม่เกิน 1.5 ซม. ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 3 ซม. ช่ัวโมงพลศึกษา ใช้
รองเท้าผ้าใยสีขาวหุ้มส้นชนิดผูกเชือก มีรูร้อยเชือก 5-7 รูเป็นรูสีขาว ทั้งหมดรวมตั้งตาไก่และเชือกไม่มี
ลวดลายใดๆ พ้ืนรองเท้าและส้นรองเท้าสูงไม่เกิน 2 ซม. ห้ามใช้รองเท้าชนิดหุ้มตาตุ่ม 
 4.   ถุงเท้า เป็นถุงเท้าแบบสั้นธรรมดา สีขาว ไม่มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆ ไม่เป็นถุงเทา้
ชนิดไหมพรมถุงเท้าจะต้องยาวคร่ึงระหว่างเข่ากับข้อเท้า พับลงมา 2 คร้ัง ความกว้างที่พับโดยประมาณ 
5 ซม.  
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 5.  ทรงผม ตัดทรงนักเรียนเสมอติ่งหู หวีแสกข้าง ติดกิ๊บสีด า ห้ามดัดหรือซอย หรือสไลด์ปลาย
ผมห้ามรวบผม ห้ามไว้ผมม้า ห้ามใส่น้ ามันหรือเจล หรือเครื่องแต่งผมต่างๆ ห้ามเปลี่ยนสีผมตามแฟช่ัน
ห้ามใช้หวีสับสีต่างๆ หรือที่คาดผมทุกชนิด 
ค.ส าหรับนักเรียนหญิง ม.ปลาย 
 1.  เสื้อ เป็นเส้ือเช้ิต ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 ซม. มีกระดุมกลม
แบนสีขาว 5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบข้างละ 3 จีบ ประกอบด้วยผ้าสอง
ช้ันกว้าง 3 ซม. สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง เนื้อเป็นผ้าเทโร สีขาว ไม่มีลวดลาย เนื้อเรียบไม่บาง
จนเกินไป ปักช่ือ-นาสกุลนอกเสื้อสียาว ใต้อักษรย่อ ธ.บ.ว. ขนาด 0.7 ซม. และปักเครื่องหมายโรงเรียน
เหนืออักษรย่อ ธ.บ.ว. ตามที่โรงเรียนก าหนด ปักจุดระดับช้ันที่ปกเสื้อด้านซ้าย ม.4 หนึ่งจุด (.) ม.5 สอง
จุด (..) ม.6 สามจุด (...) ด้วยไหมสีน้ าเงินเข้มขนาด 0.3 ซม.  
 2.  กระโปรง เป็นผ้าเทโร สีกรมท่า เนื้อเรียบ ไม่มัน เป็นกระโปรงธรรมดาปลายไม่สอบเข้า
ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ จีบลึกอย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร หันจีบออกด้านนอกเย็บ
ทันจีขอบล่าง ลงมาระหว่าง 6-12 เซนติเมตร วัดจากขอบบนเว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม
กระโปรงวัดจากสะบ้าหัวเข่าลงไปประมาณ 10 เซนติเมตร 
 3.  รองเท้า เป็นรองเท้าสีด า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้าชนิดกระดุม
ไม่มลีวดลายพื้นรองเท้าสูงไม่เกิน 3 ซม. ช่ัวโมงพลศึกษาใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว 

4.  ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา สีขาว ไม่มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆ เป็นถุงเท้ายาว 
ขนาดคร่ึงระหว่างเข่ากับข้อเท้า พับลงมา 2 คร้ัง ความกว้างที่พับประมาณ 5 เซนติเมตร 

5.   เข็มขัด เป็นเข็มขัดหนังสีด า กว้างตั้งแต่ 3 เซนติเมตรถึง 3.5 เซนติเมตร ตามสัดส่วนขนาด
ของตัวนักเรียนหัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า แบบชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร
ส าหรับสอดปลายและคาดทับกระโปรง 

6.   ทรงผม ถ้าตัดให้สั้นตัดเป็นทรงบ๊อบยาวเสมอกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ห้าใช้หวีสับสี
ต่างๆ หรือที่คาดผม ห้ามซอยผมหรือ สไลด์ปลายผม ห้ามโกรกสีผม ห้ามเปลี่ยนสีผมตามแฟช่ัน ความ
ยาวของผมโดยรอบศีรษะ ยาวจากติ่งหูไม่เกิน 1 นิ่ว หากยาวกว่านี้ให้รวบแบบผมยาว รวบด้วยยางและ
ผูกโบว์ทับให้เรียบร้อยการรวบต้องรวบระหว่างขวัญท้ายทอย ความยาวของผมเมื่อรวบรวมปลายแล้ว
ผมอยู่ระดับครึ่งรักแร้ โบว์ใช้สีด า สีน้ าตาล สีน้ าเงิน ไม่มีลวดลายหรือสีกรมท่า มีขนาดกว้าง 1.5 หรือ 
0.5-1.5  เซนติเมตร กิ๊บติดผมเป็นกิ๊บธรรมดาสีด า 
ง.ส าหรับนักเรียนชายและหญิงทุกระดับช้ัน 
 1.  แว่นตา กระจดสีสุภาพ กรอบไม่มีลวดลาย ใช้กรอบแว่นสีด า ทอง เงิน หรือน้ าตาลเท่านั้น 
 2. นาฬิกา ใช้สายโลหะ สแตนเลส โลหะสีทอง หรือหนังสีด า สีน้ าตาลเท่านั้น 
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 3.  ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด หากแขวนพระเครื่องให้ใช้สร้อย สแตนเลส มีความยาวขนาด
เก็บในเสื้อได้อย่างมิดชิด 
 4.  กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้กระเป๋าฝาเปิดรัดด้วยหัวเข็มขัดแบบนักเรียนทั่วไป เป็นกระเป๋าหนังสี
ด าไมม่ีลวดลาย หรือใช้กระเป๋าของโรงเรียน 
 5.  ชุดพลศึกษา 
      5.1   นักเรียนหญิง กางเกง วอร์ม เสื้อพลศึกษาของโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว
ชนิดลายเส้นเล็ก 
      5.2   นักเรียนชาย กางเกงขาสั้น เสื้อพลศึกษา รองเท้าผ้าใบสีด า ถุงเท้าสีขาวแบบธรรมดาไม่
มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆ 
 หมายเหตุ เสื้อพลศึกษา ปักจุดระดับช้ันเรียนขนาด 0.3 เซนติเมตร และปักช่ือ-นามสกุลที่
หน้าอกด้านขวา ขนาด 0.7 เซนติเมตร ด้วยไหมสีขาว 
 6.  นักเรียนหญิง สวมเสื้อทับในสีขาว ไม่มีลวดลาย และห้ามสวมเสื้อช้ันในแบบมีสายแขวน
คอ 
 7.  ห้ามไว้เล็ก  ทาเล็บ แต่งคิ้ว ทาริมฝีปาก แต่งหน้าด้วยแป้งฝุ่นหรือเครื่องส าอาง 
 8.  ห้ามสัก ข้อมอื แขน คอ หลัง ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนที่เปิดเผย 
 9. ห้ามเจาะลิ้น เจาะสะดือ เจาะค้ิว เจาะจมูก หรือเจาะหูตามแฟชั่น 
จ.เครื่องแบบอื่น ๆ 
 1. เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี 
 1.1  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 1)  หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู  หน้าหมวกมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2)  เสื้อ – กางเกง  ให้ใช้สีกากีเป็นสีเดียวกันพร้อมผ้าผูกคอลูกเสือ  สีเหลืองตราพระ 
ที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
 3)  แขนเสื้อข้างขวา  ติดป้ายช่ือโรงเรียนต่ าจากตะเข็บ  1  ซม. 
 4)  ป้ายช่ือนักเรียนเป็นแบบโลหะกลัดติดที่หน้าอกด้านขวามือ  หรือปักด้วยไหมสี 
เหลืองสีเลือดหมู 
 5)  บ่าอินทรธนูสีเลือดหมู  ตรงกลางมีเครื่องหมาย ล.ญ. 
 6)  เข็มขัดลูกเสืออย่างธรรมดา 
 7)  ถุงเท้ายาวสีกากี  พับขอบไว้ใต้เข่า 
 8)  สายรัดพู่สีเลือดหมู 
 9)  รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังหุ้มส้นสีน้ าตาลแก่ไม่มลีวดลายใด ๆ  แบบผูกเชือก 
 1.2  เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
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 1)  หมวกทรงอ่อนมีปีกสีเขียวมะกอก  พับปีกด้านหลัง  ด้านหน้า  ติดเครื่องหมาย 
เนตรนารี 
 2)  เสือ้สีเขียวมะกอกแบบเช้ิตแขนสั้น  ตัวเสื้อผ่าตลอดอกเสื้อมีสาบมกีระเป๋าข้างละ  
1  กระเป๋า  มีแถบตรงกึ่งกลางตามแนวดิ่ง  ปกกระเป๋าเป็นรูปมน  ชายกลางแหลม  ติดกระดุม 1 เม็ด  มี 
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อบนบ่าทั้งสองข้าง 
 3)  บ่าอินทรธนูสีเลือดหมู  ตรงกลางปักตัวอักษร น.น. 
 4)  ปักช่ือนักเรียน  ด้วยไหมสีเหลืองบนพื้นผ้าสีเลือดหมูที่หน้าอกด้านขวาเหนือ 
กระเป๋า 
 5)  แขนเสื้อด้านขวา  ต่ าจากตะเข็บ 1 ซม.  ติดป้ายช่ือโรงเรียน 
 6)  แขนเสื้อด้านซ้าย  ต่ าจากตะเข็บ 1 ซม.  ติดเครื่องหมาย  “หมู่” 
 7)  ที่อกด้านซ้าย  เหนือกระเป๋าติดเครื่องหมาย  “มองไกล” 
 8)  ผ้าผูกคอสีเหลือง  มีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  สี 
 9)  กระโปรงสีเขียวมะกอก  สีเดียวกับเสื้อ  ความยาววัดจากใต้เข่าลง มาประมาณ 7  
ซม.  มีจีบด้านหน้า  2 จีบ  จีบหันออกนอกตัวมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านขวา 1  กระเป๋า 
 10) เข็มขัดหนังสีด า  กว้างไม่เกิน  3 ซม.  หัวโลหะสีทองมีลวดลายดุนรูป 
เครื่องหมายเนตรนารี 
 11) รองเท้า – ถุงเท้า  ใช้เช่นเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน 
 2.  เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  ให้แต่งเฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชานี้  และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนั้น ๆ 
ฉ.  เครื่องใช้และเครื่องประดับ 
  1.  ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิดไม่ว่าจะมีค่าหรือไม่  ส าหรับเคร่ืองรางของขลังประเภท
สายสิญจน์หรืออื่น ๆ  ถ้าจ าเป็นต้องใช้ให้กลัดไว้ในเสื้อด้านใน  หากประสงค์จะแขวนพระเคร่ืองหรือ
เครื่องหมายตามศาสนาที่ตนนับถือ  ให้ใช้สร้อยสแตนเลสที่มีความยาวขนาดที่เก็บไว้ในเสื้อได้มิดชิด 
  2.  นาฬิกา  ใช้สายโลหะสแตนเลสหรือโลหะสีทอง  หรือหนังสีด า , สีน้ าเงิน , สีน้ าตาล 
เท่านั้น  หน้าปัดนาฬิกาต้องมีขนาดพอสมควรและไม่มีสีฉูดฉาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 นิ้ว 
  3.  กระเป๋าหนังสือ  นักเรียนทุกคนต้องใช้กระเป๋านักเรียนแบบฝาปิดท าด้วยหนังเทียม
สีด า  ขนาด  ๓๐-๔๐  ซม.  หรือกระเป๋าสะพาย (เป้)  ไม่มลีวดลาย ไม่ขีดเขียน  ไม่ใช้ตัวหนีบหรือ
ตกแต่งด้วยรูปหรืออักษรอื่นใดและไม่ใช้กระเป๋าหรือถุงผ้าแบบอื่น  นอกจากตามแบบที่โรงเรียน
ก าหนดเท่านั้น   
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ตัวอย่างการปักอักษรย่ตัวอย่างการปักอักษรย่อของโรงเรียนอของโรงเรียน  
 

ม.ปลาย       ธ.บ.ว. 
ม.1        ธ.บ.ว. 
ม.2        ธ.บ.ว. 
ม.3        ธ.บ.ว. 

  
  
 
 

 ช่ือ - สกุล 

ช่ือ - สกุล 

 ช่ือ - สกุล 

 ช่ือ - สกุล 
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ระเบียบโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน 

 เนื่องจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีความประสงค์จะปลูกฝังอบรมนักเรียน ให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม สามารถด าเนินชีวิตในโรงเรียน ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพของชาติ จึงก าหนดระเบียบปฏิบัติตน ส าหรับนักเรียนดังต่อไปนี้ 
 1.  การมาและการกลับของโรงเรียน  นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา  07.40 น.  ถ้ามาหลัง
ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาจะถือว่ามาสาย  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน  เพื่อให้ครูหรือยามได้ลงช่ือ  
นักเรียนมาสายเกินกว่า 08.00 น.  จะต้องได้รับอนุญาตเข้าห้องเรียนจากครู 
  1.1  ก าหนดเวลาท าการปกติของโรงเรียน   ได้ก าหนดเวลาให้นักเรียนดังนี้ 
เวลา  07.40  น.    - สัญญาณออด  เปิดเพลงมาร์ช ประจ าโรงเรียน ,นักเรียนเตรียมตัวเข้าแถว 

- นักเรียนพร้อมกันที่หน้าเสาธง 
                                - เข้าแถวตามระดับช้ัน ม.1  อยู่ทางซ้ายมือของพิธีกรเรียงไปจนถึง ม.6  ทางขวามือ 
                                - นั่งสมาธิ  ประมาณ 1-2 นาที 

                  - เคารพธงชาติ  ปฏิญาณตน  สวดมนต์  แผ่เมตตา 
          - ให้การอบรมและแจ้งข่าวสารต่าง ๆ 
เวลา  08.00-08.30 น.   ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน  (Home room) 
เวลา 08.00- 17.00 น.  เรียนตามปกติ  และหลังเลิกเรียนแล้วถ้าไม่มีกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมาย  ให้
นักเรียนกลับบ้านทันที  ถ้ามกีิจกรรมใด ๆ  หลังเลิกเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  หากนักเรียนคนใด
ไม่มกีิจกรรมอื่นใดแต่ประสงค์อยู่ในโรงเรียนเพื่อท าการบ้านหรืองานอื่น ๆ ให้อยู่ได้ไม่เกิน 18.00 น. 

 1.2  การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ  หากนักเรียนจะมาท ากิจกรรมใด ๆ  ในบริเวณ
โรงเรียน  ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยหรือถ้าแต่งชุดธรรมดาต้องแต่งกายสุภาพ  และมีบัตร
ประจ าตัวนักเรียน   
 2.  การมาโรงเรียนสาย 

  โรงเรียนมีความปรารถนาที่จะฝึกนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาไม่มา
โรงเรียนสาย  หากมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติดังนี้ 

  2.1.  มีจดหมายลา  มีลายเซ็นผู้ปกครองรับรอง  และมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าไปท า
กิจกรรมนั้น ๆ มาแสดงเพื่อขออนุญาตเข้าโรงเรียน  และต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน   
    2.2.  รับใบอนุญาตเข้าห้องเรียนจากครู  และไปรายงานตัวกับครูที่ปรึกษา 
    2.3.  หากนักเรียนมาโรงเรียนสายและไม่มีจดหมายรับรองจากผู้ปกครองจะมีความผิดและ
ได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ 
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    2.4.  ถ้านักเรียนมาสายครบ 3  ครั้ง  จะรายงานถึงผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้แก้ไขและ
รับรองกับทางโรงเรียนว่าจะไม่ให้นักเรียนในปกครองมาสายเช่นนี้อีก 
 3.  การลา 
  3.1  การลาหยุดเรียน 

3.1.1  ลาป่วย  ให้ส่งใบลาในวันที่ลาโดยมีลายเซ็นรับรองของผู้ปกครองคนเดียวกับ
ผู้ปกครองที่เซ็นไว้ในวันมอบตัวหรือถ้าส่งไม่ได ้ อนุญาตให้น ามาส่งใน
วันที่มาเรียน  แต่ขอให้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เพื่อโรงเรียนจะได้ไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียน 

3.1.2  ลากิจ  ให้ส่งใบลาก่อน 1 วัน หรือส่งในวันที่ลา  แต่ถ้าไม่สามารถส่งได้
อนุญาตให้ส่งในวันที่มาเรียนในใบลาต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้ปกครองคน
เดียวกับผู้ปกครองที่เซ็นไว้ในวันมอบตัว 

  3.2  การลาป่วยของนกัเรียน  ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
3.2.1  แจ้งครูผู้สอน , ครูที่ปรึกษา  เพื่อขออนุญาตเข้าพักในห้องพยาบาล 
3.2.2  ในกรณีป่วยต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้าน  ต้องขอใบรับรองจากห้องพยาบาล  
 ไปแจ้งต่อฝ่ายปกครองของอนุญาตโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองและน าใบรับรอง

ไปแจ้งกับครูผู้สอน , ครูที่ปรึกษา  จึงขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียนได้และต้องมีผู้ปกครองมารับ 

3.3  ใบลา  ให้เขียนหรือพิมพ์ตามแบบของใบลาลงในกระดาษที่เหมาะสมเท่านั้น  หาก
ไม่ถกูต้องจะไม่รับพิจารณา 

3.4  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  เมื่อมาอยู่ในโรงเรียนแล้วหากนักเรียนมี
ความจ าเป็นที่จะต้องขออนุญาตออกไปท าธุระนอกโรงเรียน  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
3.4.1  มีผู้ปกครองมารับด้วยตัวเอง 
3.4.2  ผู้ปกครองเขียนใบลาด้วยตัวเอง  ให้นักเรียนน าไปให้ครูผู้สอน , ครูที่ปรึกษา  

เซ็นรับทราบแล้วน ามาขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ฝ่าย
กิจกรรมนักเรียน 

3.4.3 หากผู้ปกครองไม่สามารถเขียนหนังสือได้  ให้นักเรียนเขียน  และให้
ผู้ปกครองเซ็นเฉพาะช่ือ  แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน 3.4.2 

3.4.4  จะพิจารณาอนุญาตเฉพาะที่จ าเป็นและมีหลักฐานแสดงว่าจ าเป็นเท่านั้น 
3.4.5  ไม่รับการลาทางโทรศัพท์ 
3.4.6 ต้องใช้บัตรประจ าตัวนักเรียนแสดงทุกกรณี 
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3.4.7  กรณีใช้ใบลาหากทางโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรให้ออกไป  ก็ไม่
อนุญาตให้ออกไป 

3.4.8  ข้อก าหนดส าคัญในการใช้ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
1.  รักษาเวลาออกนอกบริเวณโรงเรียน  ตามที่ระบุในใบขออนุญาต 
2.  ต้องพกบัตรประจ าตัวนักเรียน  เพื่อพร้อมให้ตรวจสอบว่า  ช่ือผู้ขอ
อนุญาตกับผู้ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นคนเดียวกัน 

  3.5  การหยุดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ   หากนักเรียนหยุดไปแล้ว  3  วัน  โดยทาง
โรงเรียนไม่ทราบสาเหตุทางโรงเรียนจะมีจดหมายหรือโทรศัพท์ติดต่อไปให้
ผู้ปกครองช้ีแจงเหตุผล ถ้านักเรียนหยุดเรียนเกิน  7  วัน  โดยไม่ทราบสาเหตุทาง
โรงเรียนจะมีจดหมายลงทะเบียนติดต่อไปขอเชิญผู้ปกครองมาช้ีแจงเหตุผลและหา
ทางแก้ไขโดยด่วน 

 4.  การท ากิจกรรมนอกโรงเรียน 
โรงเรียนมีจุดประสงค์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน  จึงมุ่งส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

ทุกสาขาเมื่อมีโอกาส  ดังนั้นบางคร้ังนักเรียนจึงต้องออกไปท ากิจกรรมนอกโรงเรียนบ้าง  เช่น  แข่งขัน
กีฬา  ตอบปัญหา  การแสดงต่าง ๆ  ทัศนศึกษา  อยู่ค่ายพักแรม  ฯลฯ  กรณีเช่นนี้จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1  โรงเรียนจะมีหนังสือขออนุญาตเพื่อแจ้งให้ทราบ 
4.2  นักเรียนน าหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองส่งคืนโรงเรียน 
4.3  โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ถ้าผู้ปกครองไม่อนญุาต

เป็นลายลักษณ์อักษร 
5.  การท าความเคารพ 

5.1  นักเรียนจะต้องเคารพครูทุกท่านในโรงเรียน  เคารพบิดา – มารดา  ญาติผู้ใหญ่  ผู้
อุปการะและผู้สูงอายุ  และต้องสุภาพกับบุคคลทัว่ไป 

5.2  ในการท าความเคารพของนักเรียนต่อบุคคลต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  การเคารพของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2530 
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5.3  ในกรณีที่ครู  และผู้มีเกียรติให้การอบรม,  ให้โอวาทหน้าเสาธงให้ผู้น านักเรียนบอก
ท าความเคารพ  โดยใช้ค าบอก  “นักเรียนเคารพ”  นักเรียนยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าว
ค าว่า  “สวัสดีครับ – ค่ะ”  เมื่อให้การอบรมหรือโอวาทเสร็จแล้วให้ผู้น านักเรียน
บอกท าความเคารพ  โดยใช้ค าบอก  “นักเรียนเคารพ”  นักเรียนยกมือไหว้พร้อมทั้ง
กล่าวค าว่า  “ขอบคุณครับ – ค่ะ” 

6.  การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 
 6.1  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาช่ือเสียงของโรงเรียนโดย  ไม่กระท าตนให้เสื่อมเสียไม่ว่า

ทางใด ๆ 
 6.2  ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพวัยของนักเรียนต้องมีกิริยาวาจาสุภาพและมี

วินัย 
 6.3  นักเรียนต้องบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็น

ในโรงเรียนหรือนอกบริเวณโรงเรียน 
7.  การรักษาทรัพยส์มบัติของโรงเรียน  นักเรียนพึงปฏิบัติดังนี้ 
 7.1  ทิ้งเศษกระดาษ  ขยะ  ในถังที่รองรับ 
 7.2  ไม่เด็ด  หัก  หรือท าลายไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นของโรงเรียน 
 7.3  ไม่ขีดเขียนผนังอาคาร  โต๊ะ  เก้าอี้  ม้าหิน  ห้องน้ าห้องส้วมของโรงเรียน 
 7.4  ช่วยรักษาความสะอาดของห้องเรียนและผนังอาคารเรียน 
 7.5  ช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน  บริเวณที่มีบริการน้ าดื่มน้ าใช้และไม่

ควรล้างหน้า  ล้างมือ  หรือล้างเท้าบริเวณน้ าดื่ม 
 7.6  ราดน้ าช าระห้องส้วมให้สะอาดหลังการใช้ 

  7.7  ไม่ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน  หากพบเห็นสิ่งใดช ารุดควรแจ้งให้ครูทราบ 
 7.8  ถ้านักเรียนคนใดท าสมบัติของโรงเรียนเสียหาย  ในลักษณะใดก็ตาม  นักเรียนจะถูก

ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน  และชดใช้ค่าเสียหายในการนั้น ๆ 
8.  การลาออก 

นักเรียนที่พึงประสงค์จะลาออก  ต้องให้ผู้ปกครองมาลาออกด้วยตนเอง  ถ้าลาออกภายใน  
7 วัน  นับตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก  ลาออกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนก าหนดไว้  ถ้าพ้น
ก าหนด  7  วันไปแล้ว  ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนก าหนดไว้  โรงเรียนถึงจะออกหลักฐานให้ 
 9.  การใช้โทรศัพท์ 
  9.1  การใช้โทรศัพท์สาธารณะภายในโรงเรียน  นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
   1.  อนุญาตให้นักเรียนใช้ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าตอนเช้า  ช่วงพักกลางวันและหลัง

เลิกเรียน 
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   2.  ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในเวลาอื่นให้ขออนญุาตจากครูผู้สอนหรือครูเวร
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  เป็นกรณีพิเศษและไม่ควรนานเกิน  3  นาที 

   3.  การสนทนาให้ใช้ภาษาที่สุภาพ 
   4.  เมื่อพบว่าโทรศัพท์สาธารณะภายในโรงเรียนช ารุดให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป 
  9.2  การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  โรงเรียนไม่สนับสนุนให้นักเรียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  
เพราะเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น  ถ้าเกิดการช ารุด หรือสูญหาย โรงเรียนไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ 
เกิดขึ้น แต่ถ้านักเรียนเป็นต้องใช้ นักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
   1.    ให้ปิดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเวลาที่มีการเรียนการสอน  การประชุม  และ

พิธีการต่าง ๆ 
   2.  ห้ามชาร์จแบตเตอร่ี  (Charge  Battery)  ในโรงเรียน 
   3.  นักเรียนคนใดฝ่าฝืนแนวปฏิบัตินี้ให้ครูยึดโทรศัพท์แล้วเชิญผู้ปกครองมาติดต่อ

รับคืน 
  10. การเดินทางบนถนนหรือระเบียงและขึ้นลงบันได 
  ระหว่างเปลี่ยนคาบหรือเวลาเรียนหรือเวลาปกติให้นักเรียนเดินชิดขอบขวาทุกครั้งและ
เดินเป็นแถว  การเดินบนถนนให้เดินชิดขอบทางด้านขวา  และถ้ามีทางเดินเท้าให้เดินบนทางเท้า
ด้านขวา   ห้ามเดินบนถนน 
 11.  การมาพบและเยี่ยมนักเรียน 
  ผู้ที่ประสงค์จะพบหรือเย่ียมนักเรียนให้ติดต่อและรอพบที่ห้องประชาสัมพันธ์ไม่อนุญาต
ให้ไปพบนักเรียนที่ห้องเรียนตามล าพัง  เว้นแต่โรงเรียนเป็นผู้นัดหมายให้มาพบด้วยตนเองที่ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้โทรศัพท์ติดต่อกับครูที่ปรึกษา  
 12.  การติดต่อผู้ปกครอง 
  โรงเรียนจะมีจดหมายนัดพบหรือติดต่อผู้ปกครองตามโอกาสอันสมควร  ถ้านักเรียนมี
ปัญหาเร่ืองความประพฤติ  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนจะมีจดหมายหรือโทรศัพท์เชิญผู้ปกครองมาพบที่
โรงเรียนเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน 
 13.  การท าบัตรประจ าตัวนักเรียนและทะเบียนประวัติ 

นักเรียนทุกคน  ต้องท าบัตรประจ าตัวนักเรียนและทะเบียนประวัตินักเรียน  ต้องพกบัตร
ประจ าตัวนักเรียนตลอดเวลา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนจะเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวนักเรียน  ในกรณีที่
บัตรช ารุด  สูญหายต้องรีบท าบัตรใหม่ทันที  และในกรณีที่ถูกเรียกตรวจบัตรประจ าตัวนักเรียนด้วยเหตุ
ใดก็ตามนักเรียนต้องพร้อมที่จะแสดงบัตรได้ตลอดเวลา 
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แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรยีนแนวปฏิบัติการลงโทษนักเรยีน    
1. ความผิดไม่ร้ายแรง 
➢ มาสาย 
➢ ขาดเรียนไม่เกิน 3 วัน 
➢ หนีการประชุม   
➢ ก่อกวนคาบสอนในห้องเรียน 
➢ น าอาหารขึ้นบนอาคาร 
➢ ไม่เข้าห้องเรียนตามตารางเรียน 
➢ แต่งกายผิดระเบียบ ครั้งที่ 2 เป็นต้น 
➢ ชายเสื้อนอกกางเกง หรือกระโปรง ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 
➢ กางเกงหรือกระโปงส้ันผิดจากเกณฑ์ของโรงเรียน  คร้ังที่  2 เป็นต้นไป 
➢ ผิดระเบียบเร่ืองเครื่องแต่งกายและเหยียบส้นร้องเท้า  คร้ังที่ 2  เป็นต้นไป 
➢ กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ  ครั้งที่ 2  เป็นต้นไป 
➢ กล่าววาจาหยาบคาย คร้ังที่ 2  เป็นต้นไป 
➢ ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาว  
➢ ท าความสกปรกภายในโรงเรียน  เช่น ทิ้งเศษกระดาษ, ขยะมูลฝอย 
➢ ขีดเขียนข้อความลงบนเสื้อผ้าของตนเองหรือของเพื่อน หรือสักข้อความบนร่างกายของตน 

หรือของเพื่อน 
2. ความผิดร้ายแรง 
➢ หนีโรงเรียน 
➢ ปลอมแปลงเอกสารลายเซ็นผู้ปกครอง 
➢ แต่งกายผิดระเบียบ  ครั้งที่  3  เป็นต้นไป 
➢ ผิดระเบียบเร่ืองเครื่องแต่กาย  คร้ังที่  3  เป็นต้นไป 
➢ กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบหรือไม่มีกระเป๋า  คร้ังที่  3  เป็นต้นไป 
➢ นักเรียนหญิงที่ไว้ผมผิดระเบียบของโรงเรียน  เช่น ซอย, โกรก  และตกแต่งทรงผม  เป็นต้นไป 
➢ นักเรียนชาย-หญิงที่ผิดระเบียบฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยเจตนา  (ไม่รับการตรวจ

ความเรียบร้อย, ตรวจแล้วไม่แก้ไข, ตรวจแล้วยังท าผิดระเบียบ) 
➢ กล่าววาจาหยาบคาย  ครั้งที่  3  เป็นต้นไป 
➢ ลักขโมย, ยักยอก, รีดไถ 
➢ พกอาวุธ 
➢ เล่นการพนัน 
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➢ สูบบุหร่ีหรือสิ่งเสพติด 
➢ ดื่มของมึนเมาหรือพกพามาโรงเรียน 
➢ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพหรือก้าวร้าวต่อครู 
➢ ประพฤตตินในทางชู้สาว 
➢ น าหนังสือหรือรูปภาพลามกเข้ามาในโรงเรียน 
➢ ขีดเขียนข้อความหรือรูปภาพบนฝาผนังหรือสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
➢ ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน  ของผู้อื่นหรือสาธารณสมบัติ 
➢ เล่นในที่โรงเรียนห้ามเล่น 
➢ ก่อเหตุท าให้ถูกร้องเรียนจากภายนอกโรงเรียน 
➢ ก่อการทะเลาะวิวาท 
➢ กลั่นแกล้ง รังแก ขู่เข็ญต่อผู้ออ่นแอกว่า 
➢ ชักชวนบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน 

การตัดคะแนนความประพฤติ 
1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ต้ังแต่ 30 คะแนนเป็นต้นไป  ต้องท ากิจกรรมเพื่อปรับคะแนน

ความประพฤติให้สูงขึ้น 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ต้ังแต่  50  คะแนนขึ้นไป  ไม่มีสิทธ์ิเรียน

ต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ     ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป  ต้องเข้าค่ายอบรมจริยธรรมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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ขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาโทษนักเรยีนตามมาตรการลงโทษนกัเรียน 
 

ผู้พิจารณาการลงโทษ วิธีการ 
ครูทุกท่าน ตักเตือน, แจ้งครูที่ปรึกษา, ส่งใบเตือนที่ฝ่ายฯ 
ครูที่ปรึกษา ตักเตือน, เชิญผู้ปกครอง, แจ้งหัวหน้าระดับ 

คณะกรรมการ (ระดับช้ัน) ตักเตือน, เชิญผู้ปกครอง, รายงานผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน 
คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน 

(ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ) 
นักเรียนท าบันทึกค าให้การ, เชิญผู้ปกครอง, รายงานผู้ช่วย 

ฝ่ายกิจการนักเรียน, นักเรียนท าหนังสือสัญญา 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 

(รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป) 
นักเรียนท าหนังสือสัญญาทัณฑ์บน , สั่งปรับพฤติกรรม 

 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระดับ ม. ต้น/ ม.ปลาย  ระดับ ม. ต้น/ ม.ปลาย 

1 ตักเตือน  3 ม. ต้น/ ม.ปลายตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมลู 
2 ท าสัญญาทัณฑ์บน  4 ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

วิธีการลงโทษ 
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กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   

  
  
 รายการ 

ครั้งที่ 
คะแนนรวม 

1 2 3 4 5 
1. เก็บขยะ 5 5 5 5 5  

2.ท าความสะอาด 
      2.1   ห้องพักครู 5 5 5 5 5 

 

      2.2  หอพระ 5 5 5 5 5  

      2.3 ห้องน้ า 5 5 5 5 5  

       2.4  อ่างล้างมือ 5 5 5 5 5  

       2.5 หอประชุม  , โรงยิม 5 5 5 5 5  

3.บ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที ่
          3.1  วัด 10 10 10 10 10 

 

         3.2 ชุมชน 10 10 10 10 10  

         3.3 สะพานลอย 10 10 10 10 10  

          3.4 ก าแพง, ผนัง 10 10 10 10 10  

4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - - - - -  
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  พิธีตอนเช้าหน้าเสาธงพิธีตอนเช้าหน้าเสาธง
 
1. ครูและนักเรียนร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติ 

 
 

 
(น า)   ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย 
(รับ)    เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน 
 อยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวล 
 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี 
 ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด 
 เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ 
 สละเลอืดทุกหยาด เป็นชาติพลี 
 เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย 

2. นักเรียนสวดมนต์ตอนเช้า 
 
 
 
 อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา 
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลงิทุก
สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง 
 พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
(กราบ) 
 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว 
 ธัมมัง นะมะสามิ 
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ) 
 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว 
 สังฆังนะมามิ 
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ) 
 
 

3.นักเรียนสวดมนต์เคารพพระคุณบิดา มารดา  
และครูอาจารย ์

 
 

 
มาตาปิตุคุนังอะหัง วันทามิ    ข้าพเจ้าขอไหว้คุณบิดา – 

มารดา 
อาจาริยะคุนังอะหัง วันทามิ     ข้าพเจ้าขอไหว้คร ู– 

อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 
 

                  เพลง ศักดิ์ศรี ธ.บ.ว. 
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  สมนามสมศักดิ์ลูกตากสิน

มหาราช  เด็ดเดี่ยวกล้าหาญทนงองอาจ  กอบกู้เอกราชชาติ
ไทยให้ยืนยง 

เกียรติคุณความดีท่ีต้องรักษา เหมือนเป็นสัญญาของ
เราทุกคนยึดม่ัน  ธนบุรีวรเทพีฯลูกจอมราชันย์ ขอน้อมเกล้า
อภิวันท์ด้วยอัญชุล ี

มาเรามาหลอมรวมใจ เทอดทูนเกียรติไว้เพ่ือไว้ลาย
ศักดิ์ศรี  ธ.บ.ว. ก่อเกียรติความดี สถาบันแห่งน้ีสามัคคีเกริก
ไกร 

เรียนดีมีคุณธรรมบ าเพ็ญประโยชน์ วินัยรุ่งโรจน์การ
กีฬาวิชาสรรพ์ แดง เหลือง เขียว ท่ีเรารกัประจักษ์พลัน ขอ
ยึดม่ันท าดีศรีชาติเอย 

 
 

เพลงชาติ 

บทสวดมนต์ตอนเช้า 

บทเคารพพระคุณบิดามารดาและครูอาจารย ์


