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 ปรัชญาโรงเรียน 
 

ความรู้   คู่คุณธรรม 

 
คำขวัญของโรงเรียน 

 

ความรู้ดี  คุณธรรมเด่น  เน้นสุขภาพอนามัย  ก้าวไกลสู่สากล  ดำรงตนอย่างพอเพียง 
 

วิสัยทัศน์ 
 

สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ       
สู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ ด้วยครมูืออาชีพ 

 

พันธกิจ 
 

พันธกิจที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย  ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
พร้อมเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

พันธกิจที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

พันธกิจที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถอยู่
ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

พันธกิจที่ ๔  พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม และความต้องการพิเศษตามแววอัจฉริยะ
ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

พันธกิจที ่ ๕  พัฒนาผู ้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

พันธกิจที่ ๖  พัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพ 
พันธกิจที่ ๗  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
พันธกิจที่ ๘  ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกมิติ 
พันธกิจที่ ๙  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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เป้าประสงค ์
 

ข้อที่ ๑  ผู้เรียนปฐมวัยทุกคน ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาสมวัย 

ข้อที่ ๒  ผู้เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะ 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการสื่อสารสองภาษา มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

ข้อที่ ๓  ผู้เรียนทุกคน ที่มีความต้องการพิเศษมีการพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้านที่มีพัฒนาการปกติและที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถพิเศษ 

ข้อที่ ๔  ผู้เรียนทุกคน ทีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็งอดทน สามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมที่ซับซ้อน  และป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ สามารถป้องกันตนเองจาก  
สารเสพติดได้ 

ข้อที่ ๕  ผู้เรียนทุกคน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ด ี

ข้อที่ ๖  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำ
ทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียน เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

ข้อที่ ๗  สถานศึกษา มีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาให้ทันสมัย เป็นระบบสู่สถานศึกษา
คุณภาพ 

ข้อที่ ๘  สถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ประวัติโรงเรียนบ้านทวดทอง 
 

 โรงเรียนบ้านทวดทอง ไดจ้ัดสร้างขึ้นในที่ดินของศาลเจ้าทวดทอง  มีเนื้อทีใ่นการก่อสร้างประมาณ 
๑ ไร่  โดยความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น คือ นายแบน วงศ์พิศาล  และคณะ  โดยมีการสร้างเป็น
ห้องเรียนชั่วคราว ซึ่งมีขนาด ๙ x ๑๕  เมตร หลังคาแบบปั้นหยา  และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสิ้น  ๓๓๘  
บาท ๑๑ สตางค ์  
 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ  เริ่มทำการเรียนการสอน เปิดโรงเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  
๒๔๘๓  โดยนายเปี่ยม  จุลวัลน์  ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และมีนายช่วง      
จุลพันธ์  ทำหน้าทีเ่ป็นครูใหญ่คนแรก  
 ครั้นเมื่อวันที่ ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐  นายนวล  บุญสนอง  ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช และนายดวล วังษะวิบูลย์  ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ได้มาตรวจ
ราชการ  และพบว่าโรงเรียนมีความเก่า และชำรุดเป็นอย่างมาก  จึงสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารเรียน  และทำ
การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ก ขนาด ๘ x ๒๔  พื้นถมดิน โดยได้เงินงบประมาณจาก ก.ศ.ช. และเงิน
ผู้แทน จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท ขณะนั้นมีนายพร้อม วรวุฒิ  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้นำนักเรียนเข้า
เรียน  เมื่อวันที่ ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒   
 ต่อมา นายพร้อม  วรวุฒิ  เกษียณอายุราชการ นายสมจิตต์ วงศ์พิศาล มารับตำแหน่งครูใหญ่แทน 
นายสมจิตต์ วงศ์พิศาล นายสุ่ย วงศ์พิศาล พร้อมด้วยคณะครูได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านซื้อที่ดิน ๑ แปลง 
ขนาดกว้าง  ๒ วา  ๒  ศอก ยาว  ๑๖  วา มีเขตติดต่อกับบริเวณโรงเรียนด้านเหนือ ราคา ๕,๐๐๐ บาท และ
นายเทียบ วงศ์พิศาล เป็นตัวแทนมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
๖,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก. ขนาด ๘ x ๒๔  เมตร โรงเรียนบ้านทวดทองจึงมีอาคารเรียน
จำนวน  ๒  หลัง  พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็นต้นมาจำนวนนักเรียนเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว   พ.ศ. ๒๕๑๗  นายชิต         
วงศ์พิศาล และคณะครู  นายเทียบ วงศ์พิศาล (ผู้ใหญ่บ้าน) นายเจี้ยง พันธ์จินา ได้ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทรัพย์ได้งบประมาณจำนวน  ๕,๒๐๐ บาท   ให้นายสุ่ย วงศ์พิศาล และคณะกรรมการ
ศึกษาทำห้องเรียนชั่วคราว ขนาด ๕x๑๒ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง พื้นลาดซีเมนต์ นายสุกรี รักษ์ศรีทอง 
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มารับมอบเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗  พ.ศ. ๒๕๒๐ นางชูศรี  ศรีวิจิตร 
บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน ๓๘๐,๐๐๐  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๗  
 ในปีงบประมาณ  ๒๕๒๗  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๔๐๖-
๒๕๒๖ จำนวน ๖ ห้อง และอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓-๒๕๒๖ แต่ทางโรงเรียนไม่มีที่ดินจะก่อสร้าง 
นายชิต วงศ์พิศาล ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน     
บ้านทวดทอง  ได้จัดประชุมผู้ปกครองระดมทุนซื้อที่ดิน จำนวน ๙ ไร่ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนเดิม 
สามารถระดมทุนได้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สปอ.เมือง  สปจ.นครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการของบประมาณ
สมทบจากราชการ โดย ฯพณฯ สัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุนทร 
สุวรรณรัตน์ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมือง  เป็นผู้ให้การช่วยเหลือติดต่อสำนักงบประมาณ จนได้เงิน
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ทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ราคาที่ดิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และในปีนี้เองอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ได้
สร้างขึ้นในที่ดินแห่งใหม่ และในปีนี้เองนักเรียนของโรงเรียนได้เริ ่มมาเรียน ณ อาคารเรียนแห่งใหม่ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้นิยมเรียกกันว่าโรงเรียนบ้านทวดทอง(ฝั่งใหม่) และหลังจากนั้นโรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ดังที่เห็นในปัจจุบัน 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล เวลาปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง 
๑. นายช่วง  จุลพันธ ์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๕ ครูใหญ่ 
๒. นายวิพจน์  พงศ์ยี่หล้า ๑ กันยายน ๒๔๘๕ – ๑ มิถุนายน ๒๔๘๖ ครูใหญ่ 
๓. นายคอง  ผลพฤกษ์ ๑ มิถุนายน ๒๔๘๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๘๗ ครูใหญ่ 
๔. นายสมจิตร  วงศ์พิศาล ๑ มิถุนายน ๒๔๘๗ – ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๑ ครูใหญ่ 
๕. นายพร้อม  วรวุฒ ิ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๑ – ๓๑ ธนัวาคม ๒๔๙๔ ครูใหญ่ 
๖. นายสมจิตร  วงศ์พิศาล ๒๒ ธันวาคม ๒๔๔๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ ครูใหญ่ 

๗. นายชิต  วงศ์พิศาล 
๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ ครูใหญ่  
๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๒ อาจารย์ใหญ่  
๒๒ มีนาคม ๒๕๓๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๘. นายพร้อม  สุขรินทร์ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๙. นายศรศักดิ์  หนูรัตน์ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ – 27 พฤศจิกายน 2551   ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๑๐. นายสินเทา  บุญขวัญ 28 พฤศจิกายน 2551 – 4 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑๑. นายเสถียร  วัฒนาพันธุ์ 8 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑๒. นายประยูร  เจริญวรรณ 22 มิถุนายน 2561 – 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑๓. นายโชติ  คำนวณ 6 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจบุัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง 

เรื่อง  ระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง 
*********************************************************************************************************************************** 

 ด้วยโรงเรียนบ้านทวดทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 
ได้กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับนักเรียน เพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นคนดี            
มีระเบียบวินัย เป็นความภาคภูมิใจของครู ผู้ปกครอง และสังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
  

หมวดที ่๑ 
 

เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการทั่วไปของนักเรียน 
 

ข้อ ๑ นักเรียนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของครูทุกท่าน 
ข้อ ๒ นักเรียนต้องมีสัมมาคารวะ ต้องทำความเคารพเม่ือพบครูทุกท่านทั้งในและนอกโรงเรียน 
ข้อ ๓ นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
ข้อ ๔ นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ  รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดี  และดูแลรุ่นน้องได้ 
ข้อ ๕ นักเรียนต้องช่วยในการประหยัดในการใช้น้ำ  ไฟฟ้า  และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน 
ข้อ ๖ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
ข้อ ๗ นักเรียนต้องไม่ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอาง เจาะหู และทำการสักบน 

ร่างกายไม่ว่าบริเวณใดๆ 
ข้อ ๘ นักเรียนต้องเข้าแถวรับอาหารและนั่งรับประทานตามจุดที่โรงเรียนกำหนด ห้ามนำอาหาร 

ออกไปรับประทานนอกบริเวณ 
ข้อ ๙ นักเรียนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน เช่น ชู้สาว ทะเลาะวิวาท     

เสพ ขายสารเสพติดทุกชนิด  ภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน   
ข้อ ๑๐ นักเรียนห้ามนำอาวุธ/สิ่งเทียมอาวุธ มาโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 



๗ 
 

หมวดที ่๒ 
 

การมาโรงเรียน 
 

ข้อ ๑๑ นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความตั้งใจ 
ข้อ ๑๒ เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้ว นักเรียนจะออกนอกโรงเรียนไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก        

ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนุญาตจึงจะออกได้ 
ข้อ ๑๓ ถ้านักเรียนจำเป็นต้องหยุดเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือแจ้งครูประจำชั้น 

ทราบทุกครั้ง 
ข้อ ๑๔ นักเรียนทุกคนก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนควรแสดงความเคารพครูก่อนทุกครั้ง 
ข้อ ๑๕ นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
ข้อ ๑๖  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำยานพาหนะทุกประเภทเข้ามาในโรงเรียน 

 

หมวดที ่๓ 
 

การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 

ข้อ ๑๗  นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น.    
ข้อ ๑๘  นักเรียนต้องเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ เมื่อมีเสียงสัญญาณ/เพลง 
ข้อ ๑๙   ตัวแทนนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง ตามลำดับดังนี้  

            ๑) ตัวแทนนักเรียน เชิญนักเรียนที่ทำหน้าที่เวรประจำวัน ชักธงชาติ นำร้องเพลงชาติ  
นำสวดมนต์ นำกล่าวคำปฏิญาณ และสงบนิ่ง  ฯลฯ   
            ๒) ตัวแทนนักเรียนเชิญ ครูเวรประจำวันอบรมให้ความรู้  คำแนะนำและแนวปฏิบัติ   
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

ข้อ ๒๐  นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังกิจกรรมเคารพธงชาติถือว่ามาสายจะต้องแยกแถวต่างหาก และ 
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ก่อนเข้าห้องเรียน 

ข้อ ๒๑  นักเรียนต้องเดินแถวเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย   
 

หมวดที ่๔ 
 

การโฮมรูม 
 

ข้อ ๒๒  ก่อนเริ่มเรียนชั่วโมงแรก  นักเรียนทุกคนต้องพบครูประจำชั้น เพ่ือฟังการชี้แจง ดูแลความ 
สะอาดของห้องเรียน  ตรวจสุขภาพนักเรียน  การแต่งกาย  และอ่ืนๆ 
 
 
 



๘ 
 

หมวดที ่๕ 
 

การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

ข้อ ๒๓ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ต้อง 
ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อ ๒๔ ถ้าผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน ให้ติดต่อขออนุญาตที่ห้องสำนักงานโรงเรียน 
ทุกครั้ง 

ข้อ ๒๕ ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมและนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน เช่น การศึกษานอก 
สถานศึกษา ไปทัศนศึกษา ทางโรงเรียนจะมีหนังสือราชการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง  โดยจะมีครูคอย
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
 

หมวดที ่๖ 
 

การขาดเรียน 
 

ข้อ ๒๖ นักเรียนที่มาโรงเรียนแล้ว  ต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนทุกชั่วโมง และมีเวลาเรียนครบตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด)  

ข้อ ๒๗ เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน ผู้ปกครองจะต้องแจ้งสาเหตุให้ครูประจำชั้นทราบ 
ข้อ ๒๘ เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๕ วัน หรือขาดเกิน ๗ วัน ภายใน ๑ เดือน ให้ผู้ปกครอง 

มาติดต่อโรงเรียนโดยเร่งด่วน 
 

หมวดที ่๗   
 

การใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 

ข้อ ๒๙ นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด รักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และห้องพิเศษต่างๆ หากทำให้เสียหาย ชำรุดโดยเจตนาจะต้องชดใช้ให้กับทางโรงเรียนทุกกรณี 

ข้อ ๓๐ นักเรียนต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือนักเรียนห้องข้างเคียง 
ข้อ  ๓๑  นักเรียนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ให้ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้ 
ข้อ ๓๒ การใช้บริการห้องพยาบาล  ต้องได้รับอนุญาตจากครูประจำวิชาหรือครูผู้รับผิดชอบห้อง 

พยาบาลก่อน พร้อมทั้งลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้ห้องพยาบาลทุกครั้ง 
ข้อ ๓๓ หลังจากการใช้ห้องน้ำห้องส้วม ต้องทำความสะอาดทุกครั้ง   
ข้อ ๓๔ การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  ให้นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทและ 

เรียบร้อย  ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ หรือส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
แล้วให้นำภาชนะ ไปวางในบริเวณทีก่ำหนดไว้ 
 
 



๙ 
 

หมวดที ่๘ 
 

การทำความเคารพ 
 

ข้อ ๓๕  การทำความเคารพในห้องเรียนและห้องประชุม  ให้ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำโดยใช้คำว่า  
“นักเรียนทำความเคารพ” และให้นักเรียนกล่าวพร้อมกัน “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะคุณครู” เมื่อหมดชั่วโมง ให้
ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำโดยใช้คำว่า “นักเรียนทำความเคารพ” และให้นักเรียนกล่าวพร้อมกัน “ขอบคุณครับ/
ขอบคุณค่ะคุณคร”ู     

ข้อ ๓๖ ขณะนักเรียนเดินผ่านครหูรือผู้ใหญ่ ให้นักเรียนหยุดยืนแสดงความเคารพ พร้อมกับกล่าวคำว่า 
“สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”    
  ข้อ ๓๗ เมื่อนักเรียนมีเหตุจำเป็นต้องมาพบครู ที่ห้องพักครูหรือห้องสำนักงาน  ต้องได้รับอนุญาตจาก
ครูก่อนเท่านั้น  นักเรียนควรยืนตรงอย่างสุภาพและสำรวมกิริยามารยาท 
 

 

หมวดที ่๙ 
 

การแต่งกาย 
 

ข้อ ๓๘ เครื่องแบบนักเรียนชาย ประกอบด้วย 
   ๑) เสื้อ นักเรียนต้องใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว (แบบเชิ้ตคอตั้ง  ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอก
ตลอด  สาบที่เสื้อด้านนอกกว้าง ๔ ซม. ใช้กระดุมขาวกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑  ซม. แขนสั้น
เพียงเหนือข้อศอก  มีกระเป๋าท่ี ราวนมด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้าง ๘-๑๒  ซม. ไม่มีจีบหลัง  ขนาดของเสื้อ
พอเหมาะกับลำตัว)   กลัดกระดุมทุกเม็ด  ยกเว้นเม็ดแรกของคอเสื้อ 
   ๒) กางเกง  นักเรียนต้องใส่กางเกงสีกากีขาสั้น  (ความยาวของขากางเกงสูงจากกึ่งกลางเข่า 
ไม่เกิน ๘ ซม. ขณะยืนส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขาประมาณ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซม.  
ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า) ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนห้ามนำชายเสื้อ
ออกนอกกางเกง 
   ๓) เข็มขัด นักเรียนต้องใช้เข็มขัดลูกเสือเท่านั้น   
  ๔) ถุงเท้า ต้องใส่ถุงเท้ายาวสีน้ำตาล  
   ๕) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล เท่านั้น 

ข้อ ๓๙ เครื่องแบบนักเรียนหญิง ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ปกคอบัว 
ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑  ซม. แขนสั้นเพียงเหนือข้อศอก ไม่มีจีบ
หลัง  ขนาดของเสื้อพอเหมาะกับลำตัว กลัดกระดุมทุกเม็ด ยกเว้นเม็ดแรกคอเสื้อ   
 
 



๑๐ 
 

๒) เสื้อนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ใช้เสื้อนักเรียนสีขาวปกกะลาสี (ผ้าขาว 
เกลี้ยง  ผูกหูกระต่าย ไม่บางเกินควรแบบคอพับในตัว  ลึกพอสวมศีรษะได้ สาบตลบเข้าข้างใน  ส่วนบนของ
สาบใหญ่ พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน  มีปกข้างใน ๑๐ ซม. ใช้ผ้าสองชนิดเย็บแบบเข้าถ้ำ  แขนเสื้อยาว
เพียงศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชิ้นกว้าง ๓ ซม . ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมา 
เมื่อยืนตรงถึงขอบเสื้อประมาณ ๑๐-๑๕ ซม.  ชายเสื้อด้านล่างมีรอยพับ ประมาณ ๓ ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่
ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริมขอบหน้าด้านขวาติดกระเป๋า ขนาดกว้าง ๕-๙  ซม. ปาก
กระเป๋าพับริมกว้าง  ไม่เกิน ๓ ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่าง มีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริม
ขอบหน้าด้านกว้าง  ๕-๙  ซม. ปากกระเป๋าริมกว้างไม่เกิน ๒ ซม.) 
   ๓) กระโปรง มีลักษณะผ้าสีกรมท่าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย แบบธรรมดา  ด้านหน้าและด้านหลัง
เป็นกลีบข้างละ ๓ กลีบ  หักกลีบออกด้านนอกเย็บกลีบลงมา ๖ ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม  
ความยาวของกระโปรงต่ำกว่าเข่าเล็กน้อย 
   ๔) ถุงเท้า มีลักษณะสีขาวไม่มีลวดลาย ปลายพับได้  อย่างน้อย ๑  นิ้วครึ่งหรือ ๒ นิ้ว ห้ามใช้
ถุงไนลอนบาง  และถุงเท้าสั้นชนิดขลิบริมปักหรือตกแต่งลูกไม้  
   ๕) รองเท้า นักเรยีนหญิงทุกชั้นเป็นรองเท้าหุ้มส้น  หุ้มปลายเท้า สีดำหัวมน มีสายรัดรองเท้า  
ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม.  

ข้อ ๔๐ ชุดพลศึกษา ให้ใช้ชุดพลศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น ห้ามแก้ไข เปลี่ยนทรงโดยเด็ดขาด 
ข้อ ๔๑ การปักเครื่องหมายของนักเรียน 

๑)  อักษรย่อ ท.ท. ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ำเงินตามขนาดและแบบของโรงเรียนที่ 
กำหนดให้ที่อกเสื้อด้านขวาเหนือราวนม ขนาดสูง  ๑.๒๐ ซม.   
   ๒)  ชื่อและสกุลนักเรียน ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ำเงินที่อกด้านขวา อยู่ใต้อักษร ท.ท. 
ขนาดสูง ๐.๗๕ ซม.   

 

หมวดที ่๑๐ 
ทรงผมนักเรียน 

 

ข้อ ๔๒  ทรงผมนักเรียนชาย  นักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีลักษณะด้านข้างตัด
เกรียนชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน ๓ ซม. โดยจะต้องเห็นหนังศีรษะตั้งแต่ตีนผมจนถึงระดับเหนือใบหูด้านบน 
ไม่ย้อมสีผม ไม่หวีแสก 

ข้อ ๔๓  ทรงผมนักเรียนหญิง นักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ต้องมีความ
ยาวของเส้นผมเลยติ่งหู ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร เมื่อยืนหน้าตรง ห้ามตัดผมหน้าม้า ซอย ดัด ยืดและย้อมสีผม   
 

ข้อ ๔๔ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
๑) ดัดผม 
๒) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
๓) ไว้หนวดหรือไว้เครา 



๑๑ 
 

๔) การกระทำอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็น 
รูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย  

 

หมวดที ่๑๑ 
 

การใช้เคร่ืองประดับและโทรศัพท์ของนักเรียน 
 

  ข้อ ๔๕  ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด  ยกเว้น นาฬิกาข้อมือแบบธรรมดาสีดำ  สร้อยสแตน
เลสสำหรับแขวนพระ กิ๊ปติดผม ให้ใช้กิ๊ปโลหะเหล็กสีดำเท่านั้น  ซ่ึงทางโรงเรียนไม่มีประสงค์ให้นักเรียนใช้ของ
มีค่าหรือเครื่องประดับท่ีไม่จำเป็น เกิดความฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  หากนักเรียนคนใด
นำมาและสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และถือว่านักเรียนผู้นั ้นฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน   จะถูก
พิจารณาทำโทษ   
 ข้อ ๔๖ ห้ามนักเรียนนำโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทมาโรงเรียน เว้นแต่มีความจำเป็น 
ผู้ปกครองต้องมายื่นคำร้องเป็นรายๆไป  

         ประกาศ   ณ  วันที่  .......  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

  (นายโชติ    คำนวณ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

ระเบียบโรงเรียนบ้านทวดทอง 
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………..................................................................................................................……..……………… 

  ด้วยโรงเรียนบ้านทวดทอง เห็นสมควรวางระเบียบปฏิบัติเกี ่ยวกับการควบคุมประพฤตินักเรียน  
เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต จึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนจึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวดที ่๑ 

บททั่วไป 
  ข้อ ๑ ระเบียบเรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนบ้านทวดทอง ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน  
พ.ศ. ๒๕๖๔” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  
และให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับอื่นๆ  ของโรงเรียนที่ขัดแย้งกับระเบียบการนี้ 
  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
   “ผู้อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 

 “หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียน” หมายถึง หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนบ้านทวดทอง 
 “คร”ู หมายถึง ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง 

  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้มุ่งให้ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการควบคุมความประพฤติของนักเรียนและส่งเสริมใน
การทำความดีที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม โดยกำหนดให้นักเรียนมีคะแนนประจำตัวคนละ 
100 คะแนน ถ้าทำความดีในเกณฑ์ต่างๆ จะได้รับคะแนนเพิ่ม ถ้ากระทำความผิดจะถูกตัดคะแนน คะแนนที่
เพ่ิมและตัดนี้จะใช้ในแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น เพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนได้มีการพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
 

หมวดที ่๒ 
 

การตัดคะแนนความประพฤติ 
 

ข้อ ๕ ผู้มีอำนาจและแนวปฏิบัติในการตัดคะแนน 
     ๕.๑  ครูมีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามเกณฑ์ความผิดและมีอำนาจตัด
คะแนน ดังนี้ 



๑๓ 
 

  ๑.  ครู ตัดคะแนนได้ครั้งละ ๕ คะแนน 
  ๒.  หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น(เฉพาะนักเรียนในความรับผิดชอบเท่านั้น) ตัดคะแนนได้ครั้ง
ละ ๑๕ คะแนน 
  ๓.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ตัดคะแนนได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ คะแนน 
  ๔.  ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสม 

    ๕.๒ ให้ครูเสนอการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนผ่านฝ่ายงานปกครองนักเรียน กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

    ๕.๓ หัวหน้างานปกครองนักเรียน บันทึกผลตามข้อ ๕.๒ และลงในทะเบียนประวัติความประพฤติ
นักเรียน และแจ้งครูประจำชั้นทราบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานปกครองนักเรียน
นับตั้งแต่วันที่นักเรียนถูกตัดคะแนน 

 

ข้อ ๖  เกณฑ์การตัดคะแนน 
เกณฑ์การตัดคะแนนสถานเบา  ครั้งละ ๕ คะแนน 

     ๖.๑ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล 
     ๖.๒ แต่งกายผิดระเบียบ/ ไม่สวมรองเท้าขณะเดินไปที่ต่างๆระหว่างอาคาร 
     ๖.๓ ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล 
     ๖.๔ ไม่ส่งการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายบ่อยครั้ง 
     ๖.๕ ไม่ทิ้งขยะลงในที่ที่จัดให้ 
     ๖.๖ แสดงกิริยา วาจาหยาบคายไม่ว่าในหรือนอกโรงเรียน 
     ๖.๗ พูดโกหกครู 
     ๖.๘ ไม่ทำเวรประจำวันหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
     ๖.๙ ไม่รักษาความสะอาดและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 
     ๖.๑๐ ไม่เก็บจาน ชาม ขวดน้ำ ในที่ท่ีโรงเรียนจัดไว้หลังรับประทานอาหาร 
     ๖.๑๑ ไม่รักษาความสะอาดของห้องเรียน 
     ๖.๑๒ ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระทำความผิด 

    ๖.๑๓ ใส่เครื่องประดับ 
    ๖.๑๔ ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเท่าที่กำหนดไว้ตามดุลยพินิจของครูสั่งตัดคะแนน 

 
เกณฑ์การตัดคะแนนสถานกลาง  ครั้งละ ๑๕ คะแนน 

     ๖.๑๕ ไม่เข้าออกโรงเรียนทางประตูที่กำหนด 
     ๖.๑๖ ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
     ๖.๑๗ พูดจาไม่สุภาพ สร้างความรำคาญในห้องเรียน 
     ๖.๑๘ ก้าวร้าวต่อครู ไม่เคารพครู กระด้างกระเดื่องต่อครู 



๑๔ 
 

     ๖.๑๙ ขีดเขียนทำความสกปรกผนังห้องเรียน อาคารเรียน ผนังห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
     ๖.๒๐ ทะเลาะวิวาทเล็กๆ น้อยๆ ไม่บาดเจ็บ 
     ๖.๒๑ ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเท่าท่ีกำหนดไว้ตามดุลยพินิจของครูสั่งตัดคะแนน 
 

เกณฑ์การตัดคะแนนสถานหนัก  ครั้งละ ๓๐ คะแนน 
    ๖.๒๒ เล่นการพนัน 
    ๖.๒๓ ความผิดฐานชู้สาว 
    ๖.๒๔ ใช้อาวุธทำร้ายคนอ่ืน 
    ๖.๒๕ ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
    ๖.๒๖ แสดงความเป็นนักเลง อันธพาล 
    ๖.๒๗ หนีการเข้าแถว หนีชั่วโมงเรียน 
    ๖.๒๘ ขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่น 
    ๖.๒๙ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
    ๖.๓๐ นำสื่อลามก อนาจารทุกประเภทเข้ามาในโรงเรียน 
    ๖.๓๑ บีบบังคับ รีดไถ่ ข่มขู่ กรรโชกทรัพย์สินของผู้อื่น 
    ๖.๓๒ ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างเพ่ือนโรงเรียนเดียวกัน 
    ๖.๓๓ นำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
    ๖.๓๔ ทำลายทรัพย์สินของเพ่ือนในโรงเรียนเดียวกัน 
    ๖.๓๕ นำเพื่อนต่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความวุ่นวาย 
    ๖.๓๖ พกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาราชการ 
    ๖.๓๗ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ไม่เป็นความจริงผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อโรงเรียน

หรือผู้อื่น 
    ๖.๓๘ ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเท่าท่ีกำหนดไว้ตามดุลยพินิจของครูสั่งตัดคะแนน 
หมายเหตุ  สำหรับสิ่งของต่างๆ ที่ผิดระเบียบ ที่ทางฝ่ายงานปกครองนักเรียนเก็บไว้ ให้ผู้ปกครองมา

รับคืนภายใน 1 สัปดาห์  
 

ข้อ ๗  บทลงโทษ 
     ๗.๑  ถ้านักเรียนคนใดกระทำความผิด โดยถูกตัดคะแนนในช่วง ๑-๓๐ คะแนน นักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจกรรมจิตสาธารณะ จำนวน ๕ ครั้ง โดยการควบคุมของครู คณะกรรมการสภานักเรียน หรือคณะกรรมการ
ดำเนินการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
     ๗.๒ ถ้านักเรียนคนใดกระทำความผิด โดยถูกตัดคะแนนในช่วง ๓๑-๕๐ คะแนน นักเรียนต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ จำนวน ๑๐ ครั ้ง โดยการควบคุมของครู คณะกรรมการสภานักเรียน หรือ
คณะกรรมการดำเนินการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 



๑๕ 
 

     ๗.๓  ถ้านักเรียนคนใดกระทำความผิด โดยถูกตัดคะแนนในช่วง ๕๑ คะแนนขึ้นไป ดังนี้ 
  ๗.๓.๑  ถ้านักเรียนคนใดกระทำความผิด โดยถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๕๑-๕๙ คะแนน ให้ครู
ประจำชั้นนำนักเรียนที่มีปัญหาพบหัวหน้าสายชั้น เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาหรือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
  ๗.๓.๒ ถ้านักเรียนคนใดกระทำความผิด โดยถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๖๐-๗๙ คะแนน ให้
ดำเนินการตาม ข้อ ๗.๓.๑ และเชิญผู้ปกครองนักเรียน  มาพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน และให้ผู้ปกครองทำสัญญาไว้กับโรงเรียนว่าจะพยายามอบรมนักเรียนในปกครองให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียน หรือให้ทำทัณฑ์บนไว้อีกประการหนึ่ง 
  ๗.๓.๓ ถ้านักเรียนคนใดกระทำความผิด โดยถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๘๐-๙๙ คะแนน ให้ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายงานปกครองนักเรียน เพ่ือพิจารณาโทษ และเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือ
สั่งการหรือทำทัณฑ์บนครั้งที่ ๒ ต่อหน้าผู้บริหารโรงเรียน 
  ๗.๓.๔ ถ้านักเรียนคนใดกระทำความผิด โดยถูกตัดคะแนน ๑๐๐ คะแนน ให้ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายงานปกครองนักเรียน เพ่ือพิจารณาโทษ และเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารโรงเรียน โทษ
ในครั้งนี้จะเป็นไปตามทัณฑ์บนที่ทำไว้ในข้อ ๗.๓.๓ 
 ทั้งนี้ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๕๑ คะแนนขึ้นไป จะต้องทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 
 

หมวดที ่๓ 
การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

 

ข้อ ๘  ผู้มีอำนาจและแนวปฏิบัติในการเพ่ิมคะแนน 
     ๘.๑ ครูมีสิทธิ์ขอเสนอเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามเกณฑ์การทำความดี 
     ๘.๒ ให้ครูเสนอการเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรียนผ่านหัวหน้าสายชั้นที่นักเรียนสังกัดอยู่ 
 

ข้อ ๙ เกณฑ์การเพ่ิมคะแนน 
เพิ่มครั้งละ ๕ คะแนน 

     ๙.๑ เก็บสิ่งของที่มีราคาซึ่งไม่เกิน ๑๐๐ บาท แล้วนำไปแจ้งครูหรือสำนักงานของโรงเรียน เพื่อ
ประกาศหาเจ้าของ 

    ๙.๒ ชี้ช่องทางหรือแหล่งอบายมุขในโรงเรียนให้ครูทราบ เพื่อป้องกันและแก้ไขต่อไป 
    ๙.๓ แจ้งผู้ที่กระทำความผิดหรือความเสียหายให้แก่โรงเรียนหรือส่วนรวมให้ครูทราบ 
    ๙.๔ ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเอาใจใส่ ทำงานลุล่วงไปด้วยดี 
    ๙.๕ ความดีอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าท่ีกำหนดไว้ ตามดุลยพินิจของฝ่ายงานปกครองนักเรียน 
 

เพิ่มครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน 
    ๙.๖ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

     ๙.๗ เก็บสิ่งของที่มีราคาเกิน ๑๐๐ บาท แล้วนำไปแจ้งครูหรือสำนักงานของโรงเรียน เพ่ือประกาศ
หาเจ้าของ 



๑๖ 
 

     ๙.๘ ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา 
     ๙.๙ ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสภานักเรียน อสม.น้อย  เป็นต้น 

    ๙.๑๐ ความดีอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าที่กำหนดไว้ ตามดุลยพินิจของฝ่ายงานปกครองนักเรียน 
 

เพิ่มครั้งละไม่เกิน ๑๕ คะแนน 
    ๙.๑๑ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑-๓ ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
    ๙.๑๒ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑-๓ ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
    ๙.๑๓ ไดร้ับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการนักเรียน 
    ๙.๑๔ สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม 
    ๙.๑๕ ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน 
    ๙.๑๖ ความดีอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าที่กำหนดไว้ ตามดุลยพินิจของฝ่ายงานปกครองนักเรียน 
ข้อ ๑๐ ว่าด้วยการตอบแทนความประพฤติดี 

     ๑๐.๑ ให้คำยกย่อง ชมเชย ต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียน 
     ๑๐.๒ มอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีทวดทอง” 
     ๑๐.๓ มอบโล่รางวัล รางวลัอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 

หมวดที ่๔ 
การลงโทษนักเรียน 

 

ข้อ ๑๑ การควบคุมความประพฤติของนักเรียน จะต้องปรากฏหลักฐานข้อเท็จจริงที่ชัด เจนว่าผู้นั้นได้
กระทำความผิดจริง และสมควรได้รับการลงโทษ 

ข้อ ๑๒ การลงโทษนักเรียนแต่ละครั้งจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง หรือกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความ
โกรธ หรือไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังป่วย มีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจ และคำนึงถึงวัยของนักเรียน ซึ่งการ
ลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าว ตักเตือน สั่งสอน มีเจตนาให้นักเรียนได้ละเว้นพฤติกรรมที่ไม่ดี ให้สำนึก 
และเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน 

ข้อ ๑๓ การลงโทษนักเรียนแต่ละครั้ง จะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๑๔ ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้เสนอขอ

อนุมัติแก้ไขระเบียบนี้ต่อผู้อำนวยการต่อไป 
 

     ประกาศ ณ วันที่...........เดือน............................พ.ศ.........................................  
 
 

(นายโชติ   คำนวณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 

 
 
 



๑๘ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

…………………..………………................................................................................................... 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ  ๒๕๔๘“ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”  หมายความว่า  ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  

ผู้อำนวยการ  อธิการบดี  หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียน
หรือสถานศึกษานั้น   

“กระทำความผิด”  หมายความว่า  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษา   หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

“การลงโทษ” หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมาย
เพ่ือการอบรมสั่งสอน 

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด  มี  ๔  สถาน  ดังนี้ 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ทำทัณฑ์บน 
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๔) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกล้ง  หรือลงโทษด้วยความ
โกรธ  หรือด้วยความพยาบาท  โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนนักศึกษา  และความร้ายแรงของพฤติการณ์
ประกอบการลงโทษด้วย  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยความประพฤติไม่ดี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด  และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป  ให้ผู้บริหารโรงเรียน
หรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายให้เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา 

ข้อ ๗ ว่ากล่าวตักเตือน  ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง 



๑๙ 
 

ข้อ ๘  การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ สภาพนักเรียน
นักศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  หรือกรณีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา  หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว  แต่ยังไม่
เข็ดหลาบการทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ  และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน  ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด  และให้ทำบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๐ ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ข้อ ๑๑  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

                                                             
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 
       อดิศัย  โพธารามิก 
               (นายอดิศัย  โพธารามิก) 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ใบมอบตัวนักเรียน  ปีการศึกษา ............ 
โรงเรียนบ้านทวดทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 

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

 ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง)................................................................................................อายุ................ปี 
อาชีพ..............................................อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่.................. ตำบล.......................................
อำเภอ...................................... จังหวัด..................................................................................  เป็นผู้ปกครองของ 
(ชื่อนักเรียน).........................................................................กำลังเรียนชั้น.............วันเดือนปีเกิด....................... 
เลขประจำตัวประชาชน............................................................................................................................. .......... 
            ขอมอบตัวนักเรียนในปกครองเข้าเรียนโรงเรียนนี้ในปีการศึกษา .............  และยินดีให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ 

ข้อ ๑ จะดูแลนักเรียนให้ตั้งใจเรียน ให้ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 
ข้อ ๒ จะดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไป

สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อ ๓ หากนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม กระทำผิดระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับนักเรียน 

ตามข้อ ๒  ยินดีปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนบ้านทวดทองว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน           
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

 ข้อ ๓ ผู้ปกครองยินดีสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนด้วยความเต็มใจ 
 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าครูประจำชั้น เมื่อวันที่ .......เดือน ................พ.ศ.............. 
 
    ลงชื่อ....................................................... ผู้ปกครอง 
          (........................................................) 
 
    ลงชื่อ.........................................................นักเรียน 
          (........................................................) 
 
    ลงชื่อ.........................................................ครูประจำชั้น 
         (........................................................) 
 
    ลงชื่อ......................................................... 
                  (...................................) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 
 



๒๑ 
 

หนังสือสัญญาความประพฤตินักเรียน 
 

เขียนที่  โรงเรียนบ้านทวดทอง 
 

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

ตามท่ีข้าพเจ้า..........................................................................................นักเรียนชั้น......... ....../............. 
 

ได้กระทำผิดระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่อง...................................................................................................  
 

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

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

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

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

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

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

 

 ข้าพเจ้าสำนึกผิดและขอสัญญาว่าจะไม่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียนอีก หากข้าพเจ้าผิดสัญญา
กระทำผิดอีก ข้าพเจ้ายินดีรับโทษตามท่ีครูประจำชั้น/ครูผู้ปกครองได้พิจารณาแล้วทุกประการสัญญาฉบับนี้ ให้
ไว้ เมื่อวันที่..................เดือน.........................................พ.ศ.................................  
 
 

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

 
  ลงชื่อ...........................................................ผู้ปกครอง 

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

  ลงชื่อ.........................................................ครูประจำชั้น/ครูฝ่ายปกครอง 
 (....................................................) 

 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 

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



๒๒ 
 

แบบเสนอการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
โรงเรียนบ้านทวดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วันที่............................เดือน................................................พ.ศ.............  
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 
 เนื่องด้วย(ด.ช./ด.ญ.).......................................................................................... ...............ชัน้......./.......
ได้กระทำผิดระเบียบของโรงเรียน ซึ่งเป็นความผิด          สถานเบา         สถานกลาง        สถานหนัก  โดย
มีพฤติกรรมตามข้อ......................คือ................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. ............................................... 
ตามคู่มือนักเรียน  และนักเรียนได้ลงนามรับทราบความผิดแล้ว  ตามบันทึกคำให้การที่แนบกับหนังสือฉบับนี้ 
 

 ในการนี้  ข้าพเจ้าเสนอให้โรงเรียนตัดคะแนนความประพฤติจำนวน.......................คะแนน เพ่ือเป็น
การควบคุมความประพฤติของนักเรียนดังกล่าวต่อไปนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

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

 
 

        อนุมัติตามเสนอ             ไม่อนุมัติ 
 
 
        ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
      (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

แบบเสนอการเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน 
โรงเรียนบ้านทวดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 
 

 เนื่องด้วย(ด.ช./ด.ญ.)..................................................................................................ชั้น.........../..........
ได้กระทำความดี  โดยมีพฤติกรรมตามข้อ..........................คือ............................................................. ............... 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................  
ตามคู่มือนักเรียน  และนักเรียนได้ลงนามรับทราบ 
 

ในการนี้  ข้าพเจ้าเสนอให้โรงเรียนเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียนจำนวน.......................คะแนน 
เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย การทำความดีของนักเรียนดังกล่าวต่อไปนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

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

 
        อนุมัติตามเสนอ             ไม่อนุมัติ 
 
 
        ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
      (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

แบบบันทึกการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน 
โรงเรียนบ้านทวดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ชื่อ.................................................................สกุล.....................................................ชั้น...........เลขท่ี......... 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา การกระทำผิด ตัดคะแนน ลงช่ือนักเรียน ลงช่ือครู 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



๒๕ 
 

แบบบันทึกการเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน   
โรงเรียนบ้านทวดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ชื่อ................................................................สกุล.....................................................ชั้น...........เลขท่ี......... 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา เหตุแห่งความดี เพิ่มคะแนน ลงช่ือนักเรียน ลงช่ือครู 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



๒๖ 
 

 

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านทวดทอง 
 

( เนื้อร้อง/ทำนอง : ครูสมหมาย  วีระพงศ์ ) 
 

  เขียวเหลืองเรืองรองทวดทองนี้   สามัคคีรวมพลังร่วมสร้างสรรค์  นำความรู้
คุณธรรมงามครบครัน  กิจกรรมมุ่งมั่นก้าวหน้าไกล 

  กีฬาเยี่ยม ความรู้เลิศ เชิดชูหน้า  ด้านเทคโนพัฒนาทันสมัย  มารยาทดูเด่น      
เน้นวินัย  สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 

  ชุมชน ดูดี มีสง่า   คอยส่งเสริมการศึกษามาเกื้อหนุน  ศาลเจ้าพ่อทวดทองคอย  
ค้ำจุน  ลูกทวดทองได้อบอุ่นทั้งกายใจ 

  เขียวเหลืองเรืองรองทวดทองนี้   มาตรฐานดีมีสากลคนเล่ือมใส  สืบสานงาน
การศึกษาก้าวหน้าไกล  สร้างเด็กไทยให้รุ่งเรืองฟูเฟื่องเอย (ซ้ำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๘ 
 

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลชาย(สวมเสื้อกันเปื้อน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลหญิง(สวมเสื้อกันเปื้อน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๙ 
 

เครื่องแบบนักเรียนชาย  ช่วงชั้นที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ช่วงชั้นที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 

เครื่องแบบนักเรียนชาย  ช่วงชั้นที่  ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแบบนักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ ๒ 
 
 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง ช่วงชั้นที่ ๒ 
 

 
เครื่องแบบนักเรียนหญิง ช่วงชั้นที่  ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแบบนักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ ๒ 
 
 



๓๑ 
 

ชุดพลศึกษานักเรียนชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชุดพลศึกษานักเรียนหญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ชุดลูกเสือสามัญชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดลูกเสือสามัญชาย 
ชุดลูกเสือสามัญเนตรนารี 

 
 

ชุดเนตรนารีสามัญหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดลูกเสือสำรองชาย 



๓๓ 
 

ชุดลูกเสือสำรองชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดลูกเสือสำรองหญิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

คณะกรรมการผู้จัดทำคู่มือนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ที่ปรึกษา 
 

๑.  นายโชติ   คำนวณ    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒.  นางสินีนาถ   ชาตะกาญจน์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
๓.  นางสมภร   บลูภิบาล    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
๔.  นางวันทา   พรหมรอด   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๑. นายสุวิทย์  ศรีวิสุทธิ์    ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 

๒. นางสาวดาเรศ  นามโชต ิ   ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๓. นางนฤมล รักษ์ศรีทอง    ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๔. นางสาวญาณี  ศรีนุรจน์   ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๕. นางสาวเกวลิน  เมืองชู    ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๖. นางมาริณี  ปานสังข์    ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๗. นางสาวธัญธชิา เชาวลิต   ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๘. นายภูมิพัฒน์  เฮ้งศิริ    ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๙. นายเขมวรุทธิ์  อุปลา    ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๑๐.นายบรรยงค์  แก้วสีสด   ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๑๑.นายเอกราช  ขุนศรี    ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๑๒.นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์   ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๑๓.นายสมภูมิ  ทองน้อย    ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
๑๔.นายศุภฤกษ์  ทองนวน   ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง 
 


