
 

 

 

ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2564 

--------------------------------------------------------- 
โดยเห็นสมควร ปรับปรุงแก้ไขระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ว่าด้วยการควบคุมความ

ประพฤติและการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2564 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จึงวาง
ระเบียบดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ว่าด้วยการควบคุมความ
ประพฤติและการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของทางโรงเรียน ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ผู้อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
“รองผู้อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
“หัวหน้ากลุ่ม” หมายถึง ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น

หัวหน้ากลุ่มงาน 
“ครู” หมายถึง ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
“คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน” หมายถึง บุคคลที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ

หน้าที่ในปัจจุบันของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็น
ประธาน หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไปเป็นรองประธาน หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับ ครูกลุ่ม
งานกิจการนักเรียน เป็นกรรมการ ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 6 คน เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการนักเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 
4.1 เพื่อเป็นการปลูกฝังและอบรมให้นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เป็นผู้มี

ระเบียบวินัย และปฏิบัติตนถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน 
4.2 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.3 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 ของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
4.4 เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียนทุก

ระดับช้ัน 



4.5 เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเกียรติยศ รับเกียรติบัตรด้านความ
ประพฤติการเชิดชูเกียรตินักเรียนรับทุนการศึกษา หรือรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามโอกาส 

ข้อ 5 โทษท่ีจะลงโทษนักเรียนท่ีกระทำผิด มี 4 สถานดังนี้ 
5.1 ว่ากล่าวตักเตือน ใช้กรณีนักเรียนกระทำผิดไม่ร้ายแรงและเป็นความผิดครั้ง

แรก 
5.2 ทำทัณฑ์บน ใช้กรณีที่นักเรียนประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตาม

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เกียรติศักดิ์ของโรงเรียนหรือฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบ 
การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง 
การทำทัณฑ์บนไว้ด้วยทุกครั้ง 

4.3 ตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติ 

4.4 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้กรณีเมื ่อปรากฏนักเรียนถูก
ลงโทษตามข้อ 5.1 , 5.2 หรือ 5.3 แล้วไม่เข็ดหลาบยังคงประพฤติผิดอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการเพื่อให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

5.4.1 ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ 
5.4.2 เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด โดย

ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม 
5.4.3 ส่งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบำบัดฟื้นฟู เช่น มีความผิดปกติ

ทางจิต,มีความก้าวร้าวอย่างรุนแรง ฯลฯ 
ข้อ 6 ข้อกำหนดว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน 

    นักเรียนท่ีเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน 100 คะแนน 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน 100 คะแนน  ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นนักเรียน 3 ปี และ
จะถูกตัดคะแนนความประพฤติเมื่อกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน ดังนัน้เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกกับการ
ปฏิบัติของครูในการพิจารณาลงโทษนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้กำหนดลักษณะความผิด และ
กำหนดการตัดคะแนนความประพฤติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 7  ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
7.1 ลักษณะความผิด 

ประเภท ระดับโทษ คะแนน 

ความผิดไม่ร้ายแรง 

โทษระดับ 1  
โทษระดับ 2  
โทษระดับ 3  
โทษระดับ 4  

ตักเตือน  
5  

10  
15  

ความผิดร้ายแรง 

โทษระดับ 5  
โทษระดับ 6  
โทษระดับ 7  
โทษระดับ 8  
โทษระดับ 9  

โทษระดับ 10  
โทษระดับ 11  

20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  

 
7.2 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 

ท่ี รายการ คร้ังที่ 
ระดับ 
การ

ลงโทษ 

คะแนน
ที่ตัด 

หมายเหตุ 

หมวดที่ 1 การเรียน 
1 มาโรงเรียนสายหลัง 8.00 น.  

โดยไม่มีหลักฐาน/ไม่พิมพ์ลายนิ้ว  
แสดงผลการมาโรงเรียน  
ไม่ทันเข้าแถว ไม่ทันเข้าเรียน  

1 ครั้ง 
 

ระดับ 2 
 

5 
 

แจ้งครูท่ีปรึกษา 
แจ้งผู้ปกครอง 

กรณีมาสาย 3 ครั้งติดต่อกัน 

2 ไม่ต้ังใจเรียน / ก่อกวนสร้างความ
รำคาญ ในห้องเรียน / เข้าห้องเรียนช้า  

ครั้งท่ี 1  
ครั้งต่อไป  

ระดับ 1  
ระดับ 2  

ตักเตือน  
5  

แจ้งผู้ปกครอง  
ลงบันทึกในระเบียบสะสม  

3 ไม่เรียน / หนีคาบเรียน   ระดับ 3  
 

10  
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ลงบันทึกในระเบียบสะสม  

4 หนีโรงเรียนไปมั่วสุมตามร้านค้าและ
สถานท่ีไม่เหมาะสม  

 ระดับ 5  
 

20  
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ลงบันทึกในระเบียบสะสม  

5 ทุจริตการสอบท่ีมีการบันทึก  
เป็นหลักฐาน  

 ระดับ 5  
 

20  
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ลงบันทึกในระเบียบสะสม  

 

 

 

 

 



ท่ี รายการ คร้ังที่ 
ระดับ 
การ

ลงโทษ 

คะแนน
ที่ตัด 

หมายเหตุ 

หมวดที่ 2 การแต่งกาย 
1 ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน  

เช่น แหวน / ต่างหู / สร้อยคอ /  
กำไล  ฯลฯ  

 ระดับ 2  
 

5  
 

ส่ิงของจะเก็บรักษาไว้ที่งาน
กิจการนักเรียนและแจ้ง

ผู้ปกครองให้มารับทรัพย์สิน
ภายใน 7 วัน 

2 การแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน 
เช่น  ถุงเท้า / รองเท้า / กระเป๋า / เส้ือ 
/ กระโปรง / เข็มขัด / กระเป๋านักเรียน 
/ กระเป๋าเสริม / โบว์ /ใส่เส้ือ
สถานศึกษาอื่นมาโรงเรียน 

 ระดับ 2  
 

5  
 

ส่ิงของจะเก็บรักษาไว้ที่งาน
กิจการนักเรียนและแจ้ง

ผู้ปกครองให้มารับทรัพย์สิน
ภายใน 7 วัน 

 
3 ทรงผมผิดระเบียบ เช่น เปล่ียนสีผม /  

สไลด์ผม / ซอยผม /รองทรงต่ำ/ไม่
เกรียน 

 ระดับ 4  
 

15  
 

แจ้งผู้ปกครอง  
และแก้ไขให้ถูกต้อง  

 

ท่ี รายการ คร้ังที่ 
ระดับ 
การ

ลงโทษ 

คะแนน
ที่ตัด 

หมายเหตุ 

หมวดที่ 3 ความประพฤติ 
1 ไม่นำสมุด / หนังสือ / อุปกรณ์  

การเรียนกลับบ้าน ไม่มีอุปกรณ์  
การเรียน  

 ระดับ 2  
 

5  
 

แจ้งผู้ปกครอง  
 

2 ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
จักรยานยนต์ 

 ระดับ 2 5  แจ้งผู้ปกครอง  

3 ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน /  
ในขณะทำกิจกรรมของโรงเรียน  

 ระดับ 2  
 

10  
 

ยึดโทรศัพท์และผู้ปกครอง  
มารับคืนภายใน 7 วัน  

4 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ  
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  

 ระดับ 3 
 

10 
 

แจ้งครูท่ีปรึกษา 
 

5 รับประทานอาหารก่อนเวลารับประทาน
อาหารกลางวัน  

 ระดับ 3 10 
 

แจ้งครูท่ีปรึกษา 
 

6 กิริยา วาจา ไม่สุภาพท้ังใน /  
นอกโรงเรียน / แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
/ พูดจายั่วยุ ท้าทาย / พูดเท็จ  

 ระดับ 4 
 

15 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

ขอโทษ / ขอขมา  
7 ชักจูงบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน 

ก่อกวนทะเลาะวิวาท 
 ระดับ 5 20 

 
แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

8 ออกนอกบริเวณโรงเรียน  
โดยไม่ได้รับอนุญาต  

 ระดับ 5 
 

20 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

 



ท่ี รายการ คร้ังที่ 
ระดับ 
การ

ลงโทษ 

คะแนน
ที่ตัด 

หมายเหตุ 

หมวดที่ 3 ความประพฤติ 
9 ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง ครูและผู้อื่น /  

แอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง  
 ระดับ 6  

 
25 

 
แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

10 ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน /  
ขีดเขียน / ทำให้ชำรุด เสียหาย  

 ระดับ 7  
 

30 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน/ชดใช้

ค่าเสียหาย  
11 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท / เตรียมการ  

หรือกระทำการก่อความไม่สงบเรียบร้อย 
(เล่นประทัด / ดอกไม้ไฟ ฯลฯ) /ทำร้าย
ร่างกาย  

 ระดับ 7  
 

30 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

12 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี เพื่อการส่ือสารไป
ในทางท่ีไม่เหมาะสม/โพสต์ข้อความอัน
เป็นเท็จให้ร้ายโรงเรียน/บุคคล/ลงใน
ระบบอินเทอร์เน็ต 

 ระดับ 7  
 

30 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

13 หนีเรียน/แต่งกายชุดนักเรียน/ชุดฟอร์ม
ของโรงเรียนไปเต้นในขบวนรถแห่หรือ
ในงานพิธีต่างๆท่ีบุคคลภายนอกรับรู้ได้
ว่าเป็นนักเรียนของทางโรงเรียน 

 ระดับ 7  
 

30 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน 

14 มีส่ือลามก ส่ือการพนัน ไว้ในครอบครอง  
/มีไว้เพื่อจำหน่าย 

 ระดับ 8  
 

35 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

15 การลักขโมย (ลักทรัพย์)   ระดับ 9  
 

40 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

16 ข่มขู่ รีดไถ กรรโชกทรัพย์ผู้อื่น  
 

 ระดับ 
10 

45 แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน 

17 เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน  
มั่วสุมในวงการพนนั และจาหน่าย
อุปกรณ์การพนัน  

 ระดับ 
11 

50 แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน 

18 ซื้อ จำหน่าย แลกเปล่ียนเสพสุรา  
หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  
ส่ิงมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด/มีส่ิงเสพ
ติดไว้ในครอบครอง  

 ระดับ 
11 

 

50 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

 

19 พฤติกรรมชู้สาวไม่เหมาะสมในท่ี
สาธารณะ / พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ 
มีลักษณะอนาจาร /ค้าประเวณี 

 ระดับ 
11 

 

50 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

 
20 พกพาอาวุธ / วัตถุระเบิด  

เข้ามาในโรงเรียน  
 ระดับ 

11 
 

50 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

 



ท่ี รายการ คร้ังที่ 
ระดับ 
การ

ลงโทษ 

คะแนน
ที่ตัด 

หมายเหตุ 

หมวดที่ 4 การรักษาความสะอาด 
1 ไม่ท้ิงขยะในท่ีท่ีกำหนดไว้ให้  

 
 ระดับ 3 

 
10 

 
แจ้งผู้ปกครอง  

 
2 ไม่คืนภาชนะ และนาภาชนะออกนอกบ

ริเวรโรงอาหาร  
 ระดับ 3 

 
10 

 
แจ้งผู้ปกครอง  

 
3 ซื้ออาหาร / ขนม เครื่องด่ืม  

จากภายนอกโรงเรียน เข้ามาภายใน
บริเวณโรงเรียน  

 ระดับ 3 
 

10 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
 

 
ท่ี รายการ คร้ังที่ ระดับ 

การ
ลงโทษ 

คะแนน
ที่ตัด 

หมายเหตุ 

หมวดที่ 4 เบ็ดเตล็ด 
1 เชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่มา  

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 ระดับ 2 

 
5 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
 

2 พฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค์อื่นๆ  
ชักชวนเพื่อนไปในทางเส่ือมเสีย /  
ทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเอง  
และโรงเรียนอยู่ในดุลพินิจของ  
คณะกรรมการบริหาร  

 ระดับ 
11 

 

50 
 

แจ้งผู้ปกครอง  
ทำทัณฑ์บน  

 

* ในกรณีการกระทำผิดนอกเหนือจากในตาราง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามข้อ 3) 
 
ข้อกำหนดเพิ่มเติม 

1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 20 คะแนน แจ้งผู้ปกครองมารับทราบข้อมูล
ครั้งท่ี 1 

2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั ้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป เชิญผู้ปกครองมา
รับทราบข้อมูลครั้งท่ี 2 

3. นักเรียนท่ีถูกลงโทษทำทัณฑ์บนแล้วไม่ปรับปรุงความประพฤติ มีพฤติกรรมผิดซ้ำ และถูก
ตัดคะแนนความประพฤติถึง 100 คะแนน โรงเรียนต้องดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
3.2 ดำเนินการตามแนวทางท่ีโรงเรียนกำนหด 

3.2.1 ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อเพิ่มคะแนนพฤติกรรม 
3.2.2 เข้าค่ายเสริมทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผู้ปกครองและ

นักเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง 



3.2.3 ผู้ปกครองนำนักเรียนเปลี่ยนสถานที่เรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่ 

ข้อ 8 กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนความประพฤตินักเรียน 
นักเรียนท่ีมีความประพฤติดีสมควรได้รับการยกย่องชมเชย และช่ืนชมยินดีในความดี

ท่ีได้กระทำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจรวมทั้งการปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนได้ทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
และหมู่คณะ เพื่อการเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป จึงกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความ
ประพฤติ ดังนี้ 
ระดับ พฤติกรรมดี คะแนนท่ีได้ 

1 
1. เก็บของได้แล้วรำมาแจ้งครู(ครั้งละ/มูลค่าหรือคุณค่าของส่ิงท่ีเก็บได้) 5 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อโรงเรียน สร้างช่ือเสียงในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ี 
3. การให้ความร่วมมือในการหาผู้กระทำผิด 

10 

2 

4. บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การแสดงถึงความมีน้ำใจ เช่น บริจาคโลหิต 
จราจร ช่วยงานครู โรงเรียน หรือชุมชน 
5. ได้รับรางวัลดีเด่นจากหน่วยงาน องค์กรในด้านต่างๆ 
6. เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลระดับจังหวัด 
ระดับเขตพื้นท่ี  

15 

3 

7. ปฏิบัติกิจกรรมเป็นตัวแทนโรงเรียนในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษา 
8. เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน สารวัตรนักเรียน งานจราจรโรงเรียน 
ปฏิบัติกิจกรรมในการร่วมพัฒนาโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

20 

9. เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลระดับภาค  25 
9. เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลระดับประเทศ 
ระดับชาติ 

30 

10. พฤติกรรมความดีอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากนี้ให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
พิจารณาเป็นรายๆไป 

16-20 

 
ข้อ 9 การลดหย่อนโทษ  

เมื่อนักเรียนคนใดเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติแล้ว แต่ได้แก้ไขปรับปรุงด้านความ 
ประพฤติ ดีขึ ้นจนเป็นที่ประจักษ์แก่ครู และชุมชนทางโรงเรียนจะลดหย่อนโทษให้นักเรียนคนนั้น โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้  

9.1 การลดหย่อนโทษที่ได้เคยกระทำความผิดไม่ร้ายแรง ใน  1 ภาคเรียน หาก
นักเรียนไม่กระทำความผิดในลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อนโทษ โดยการลดคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดเฉพาะ
เรื่องนั้น ๆ ลดลงครึ่งหนึ่งของคะแนนความผิดเรื่องนั้น ๆ ถ้า ภายใน 1 ปีการศึกษา (ในภาคเรียนท่ี 2 ต่อมา
หลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว) หากนักเรียนไม่กระทำผิดลักษณะเดิมอีก ให้ลดหย่อนโทษ การลดคะแนนความ
ประพฤติท่ีเหลือจากการลดโทษครั้งแรกของ เรื่องนั้นๆ จนหมด  

9.2 การลดหย่อนโทษที ่ได้เคยกระทำความผิดร้ายแรง ภายในระยะเวลา  1 ปี
การศึกษา หากนักเรียนไม่กระทำความผิดในลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อนโทษโดยการลดคะแนนความประพฤติ
ท่ีถูกตัดเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ลดลงครึ่งหนึ่งของคะแนนความผิดเรื่องนั้น ๆ  



9.3 ให้นักเรียนเป็นผู้ยื่นคำร้องขอลดหย่อนโทษโดยมีครูท่ีปรึกษา เป็นผู้รับรอง เสนอ
กรรมการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป เพื่อดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ข้อ 23 ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และหัวหน้างาน
กิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   
 
 
 

(ว่าท่ี ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 


