
 
ระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน  
พ.ศ 2560 

*********************************** 
เพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษา อบรมให้นักเรียนมีความ

ประพฤติเรียบร้อย และเป็นการส่งเสริม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ดี สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พุทธศักราช 2548 
โรงเรียนจึงเห็นสมควรก าหนด ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้
คะแนนความประพฤตินักเรียนพุทธศักราช 2560 ให้เป็นแนวทาง ปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ว่าด้วยการ
ลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนน ความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2560 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  

ครู หมายถึง ครูทุกคนในโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
นักเรียน หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
การตัดคะแนน หมายถึง การที่นักเรียนกระท าความผิดตาม

ระเบียบของโรงเรียน ที่ต้องตัดคะแนนตามลักษณะความผิด และเกณฑ์
การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

การให้คะแนน หมายถึง การที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ที่ควรให้คะแนน ความประพฤตินักเรียน 



กระท าความผิด  หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ปฏิบั ติ  ร ะ เบี ยบข้ อบั งคับ  ร ะ เบี ยบของนั ก เ รี ยน  ระ เบี ยบของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน 

การลงโทษ หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด เพ่ือ
อบรมสั่งสอน และเจตนาที่แก้นิสัย ความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน ให้
ประพฤติตนในทางถูฏต้อง และดีงามต่อไป 

 ข้อ 4 ให้นักเรียนทุกคน มีคะแนนความประพฤติประจ าตัว 100 คะแนน 
 ข้อ 5 การลงโทษนักเรียนผู้กระท าความผิดจะได้รับโทษในลักษณะต่างๆ 
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.
2548 และกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 ดังนี้ 
   5.1 ว่ากล่าวตักเตือน 
   5.2 ท าทัณฑ์บน 
   5.3 ตัดคะแนนตามความประพฤติ 
   5.4 ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5.1 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระท าความผิดไม่
ร้ายแรง 

  5.2 การท าทัณฑ์บน 
  1. ใช้ในกรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นนักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วย ความประพฤติ
นักเรียน หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของ
สถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่า
กล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
  2. การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญ บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด และรับรองการ
ท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

  5.3 การตัดคะแนน การตัดคะแนนความประพฤติมี 2 ประเภท 
1. ความผิดไม่ร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติระดับ 

1-4 (5-15 คะแนน)  



ความผิดไม่ร้ายแรง  หมายถึง  พฤติกรรมความผิดที่ฝ่าฝืน
กฎระเบียบของโรงเรียน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบและไม่รู้จัก
หน้าที่ของตนเอง เช่น มาโรงเรียนสาย ไม่ตั้งใจเรียน แต่งกายผิดระเบียบ 

    2. ความผิดร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติระดับ 
   5-11 (20-50 คะแนน) 

ความผิดร้ายแรง  หมายถึง  ความผิดที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
อันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตนเอง และโรงเรียน หรือ
ประพฤติผิดต่อศีลธรรมอันดี และ/หรือเคยได้รับโทษอย่างอ่ืนแล้วแต่ยังไม่
เข็ดหลาบ เช่น เล่นการพนัน พกพาอาวุธ ข่มขู่ รีดไถ ชู้สาว ทะเลาะวิวาท 
หนีโรงเรียน เป็นต้น 

5.4 ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียน
กระท าความผิดที่ไม่เหมาะสมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัด  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ข้อ 6 หลักการปฏิบัติการตัดคะแนนความประพฤติ 

6.1 แบบบันทึกการตัดคะแนน ดังแบบบันทึก ข้อ 10 โดยคุณครูผู้
ตัดคะแนนต้องกรอกรายระเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน 

  6.2 คุณครูทุกท่านสามารถตัดคะแนนนักเรียนได้ทุกคน 
 6.3 เมื่อคุณครูตัดคะแนนนักเรียนแล้ว ให้น าใบตัดคะแนนส่ง
ส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือรวบรวมแบบบันทึกการตัด
คะแนน บันทึกลงในสมุด  

6.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถูกตัดคะแนนเกิน 60 
คะแนน จะมีผลต่อการพิจารณา เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคน เมื่อถูกตัด คะแนน จนถึง 40 คะแนน โรงเรียนจะด าเนินการ
เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าทัณฑ์บนความประพฤตินักเรียน และเมื่อถูกตัด
คะแนนครั้งต่อไปโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบทุกครั้ง 

6.6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคน เมื่อถูกตัดคะแนนจนถึง 70 คะแนน จะต้องเข้าค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือเสริมสร้างความมีวินัย ในกรณีที่นักเรียนเข้า



ค่ายกลับมาแล้ว ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น คะแนนที่ตัดจะ
ลดลงครึ่งหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

6.7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ถ้าถูกตัดคะแนน
หมด 100 คะแนนต้องเปลี่ยนที่เรียน โดยไม่มีเงื่อนไข 

 ข้อ 7 ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
  7.1 ลักษณะความผิด 

ประเภท ระดับโทษ คะแนน 
ความผิดไมร่้ายแรง 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 
ล าดับที ่ รายการ ระดับการลงโทษ คะแนนที่ตัด หมายเหตุ 
หมวดที่ 1 การเรียน 

1 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาต ิ
ไม่ท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

ครั้งท่ี 1 ระดับ 1 
ครั้งท่ี 2 ระดับ 2 
(ครั้งต่อไปครั้งละ 
5 คะแนน) 

5 แจ้งครูที่ปรึกษา 
แจ้งผู้ปกครอง 
กรณีมาสายเกิน 
3 ครั้ง 

2 ไม่ตั้งใจเรียน/ก่อความ
ร าคาญในห้องเรียน/เข้า
ห้องเรียนช้า 

ครั้งท่ี 1 ระดับ 1 
ครั้งท่ี 2 ระดับ 2 
(ครั้งต่อไปครั้งละ 
5 คะแนน) 

5 แจ้งผู้ปกครอง 
กรณีท าผิดเกิน 
3 ครั้ง 



ล าดับที ่ รายการ ระดับการลงโทษ คะแนนที่ตัด หมายเหตุ 
หมวดที่ 1 การเรียน 

3 ไม่เรียน/หนีเรยีน (คาบ
เรียนละ) 

ระดับ 2 5 แจ้งผู้ปกครอง 
กรณีท าผิดเกิน 3 
ครั้ง 

4 หนีโรงเรยีนไปมั่วสุมตาม
สถานท่ีต่างๆ 

ระดับ 4 15 แจ้งผู้ปกครอง 
 

5 ทุจริตการสอบที่มีบันทึก
เป็นหลักฐาน 

ระดับ 5 20 แจ้งผู้ปกครอง 
 

หมวดที่ 2 การแต่งกาย 
1 การแต่งการผิดระเบียบ

ของโรงเรียน เช่น การ
ไม่ปักห้องเรยีน/เลข
ประจ าตัว/พ.ว./อาร์ม/
เครื่องหมาย/ถุงเท้าสั้น/
รองเท้า/กระเป๋า/เสื้อ/
กระโปรง/กางเกง/เขม็
ขัด/โบว์มดัผม/แต่งกาย
ไม่ถูกต้องตามตาราง
เรียน 

ระดับ 2 5 แจ้งผู้ปกครอง 
กรณีท าผิดกรณี
เดียวกันเกิน 3 
ครั้ง 

 
  



ล าดับที ่ รายการ ระดับการลงโทษ คะแนนที่ตัด หมายเหตุ 
หมวดที่ 2 การแต่งกาย 

2 ใส่เครื่องประดับมา
โรงเรียนเช่น แหวน/ต่าง
หู/สร้อยคอ/สร้อยพระ
สั้น/ก าไล 

ระดับ 2  5 แจ้งผู้ปกครอง 
กรณีท าผิดกรณี
เดียวกันเกิน 3 
ครั้ง 

3 ทรงผมนักเรียนชายผดิ
ระเบียบเช่น เปลี่ยนสี
ผม/ยาวเกินก าหนด 

ระดับ 2 5 แจ้งผู้ปกครอง 
และแก้ไขให้
ถูกต้อง 

4 ทรงผมนักเรียนหญิงผิด
ระเบียบเช่น เปลี่ยนสี
ผม/สไลดผ์ม/ซอยผม 

ระดับ 2 5 แจ้งผู้ปกครอง 
และแก้ไขให้
ถูกต้อง 

5 แต่งหน้า/ทาปาก/ทา
เล็บ 

ระดับ 2  5 แจ้งผู้ปกครอง 
กรณีท าผิดกรณี
เดียวกันเกิน 3 
ครั้ง 

6 ไม่จูงรถจักรยานยนต์ 
ไป-กลับ ระหว่างป้อม
ยามกับโรงเก็บ
รถจักรยานยนต ์

ระดับ 2 5  

หมวดที่ 3 ความประพฤต ิ
1 ซื้อของหรืออาหารนอก

เวลาจ าหนา่ย 
ระดับ 2 5  

2 ไม่น าสมุด/หนังสือ/
อุปกรณ์การเรียนกลับ
บ้าน/ไม่มีอุปกรณ์การ
เรียน 

ระดับ 2 5  

3 ใช้โทรศัพท์ในเวลา
เรียน/ในขณะท า
กิจกรรมของโรงเรียน 

ระดับ 3 10  

4 ไม่เข้าแถวซื้ออาหาร ระดับ 2 5  
 



ล าดับที ่ รายการ ระดับการลงโทษ คะแนนที่ตัด หมายเหตุ 
หมวดที่ 3 ความประพฤต ิ

5 เสรมิสวยในเครื่องแบบ
นักเรียน/การเจาะและ
สักตามร่างกายไวเ้ล็บ/
ท าสีเล็บ 

ระดับ 2 5  

6 กิริยาวาจาไมสุ่ภาพ/ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน/
แสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าว/พูดจายั่วยุ/ท้า
ทาย/พูดเท็จ 

ระดับ 4 15 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน  
ขอโทษ/ขอขมา 

7 ซ้อนจักรยายนต์ใน
เครื่องแบบนักเรยีนใน
ลักษณะทีไ่ม่เหมาะสม
และไม่ใช่ผู้ปกครอง 

ระดับ 5 20 แจ้งผู้ปกครอง 

8 ชักจูงบุคคลภายนอกเข้า
มาในโรงเรยีน/สวมใส่
เครื่องแบบท่ีไม่ใช่ของ
ตนเอง 

ระดับ 5 20 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

9 ออกนอกบริเวณ
โรงเรียนโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาต 

ระดับ 5 20 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

10 ปลอมลายเซ็น
ผู้ปกครอง/ครู/และผู้อื่น
โดยไม่ได้รับอนญุาต 

ระดับ 7 30 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

11 ท าลายทรัพยส์ินของ
โรงเรียน/ขีดเขียน/ท าให้
ช ารุดเสยีหาย 

ระดับ 7 30 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน/
ชดใช้ค่าเสียหาย 

12 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท/
เตรียมการหรือกระท า
การก่อความไม่สงบ
เรียบร้อย 
 

ระดับ 9 40 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 



ล าดับที ่ รายการ ระดับการลงโทษ คะแนนที่ตัด หมายเหตุ 
หมวดที่ 3 ความประพฤต ิ

13 ท าร้าย/รุมท ารา้ย
ร่างกายผู้อื่น 

ระดับ 11 50 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

14 ใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่
ไม่เหมาะสม (โพสข้อ
ความ/รปูภาพ/คลิป/
VDO) 

ระดับ 7 30 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

15 มีสื่อลามก/สื่อการพนัน/
เล่นการพนัน/มั่วสุมใน
วงพนัน 

ระดับ 9 40 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

16 ลักขโมย (ลักทรัพย์)/
ข่มขู่/รีดไถ/กรรโชก
ทรัพย์ผู้อื่น 

ระดับ 11 50 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

17 ซื้อ/จ าหน่ายเสพสุรา
หรือเครื่องดืม่ที่ม ี
แอลกอฮอร/์ 
เสพสิ่งมึนเมา/บุหรี่หรือ
ยาเสพตดิ/มีสิ่งเสพติดไว้
ในครอบครอง 

ระดับ 9 40 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

18 พฤติกรรมชู้สาวท่ีไม่
เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 

ระดับ 9 40 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

19 เกี่ยวข้องกับการ
ค้าประเวณ ี

ระดับ 9 40 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

20 พกพาอาวุธ/วัตถุระเบดิ/
หรือสิ่งเทียมระเบิดเข้า
มาในโรงเรยีน 

ระดับ 9 40 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

 
 
 
 
  



ล าดับที ่ รายการ ระดับการลงโทษ คะแนนที่ตัด หมายเหตุ 
หมวดที่ 4 รักษาความสะอาด 

1 ไม่ทิ้งขยะในท่ีที่ก าหนด ระดับ 2 5  
2 รับประทานอาหารบน

อาคาร 
ระดับ 2 5  

3 ไม่เก็บภาชนะ/น า
ภาชนะออกนอก
บริเวณโรงอาหาร 

ระดับ 2 5  

หมวดที่ 5 เบ็ดเตล็ด 
1 เชิญผู้ปกครองมาพบแต่

ไม่มาโดยไม่มเีหตผุลอัน
สมควร 

ระดับ 5 20 แจ้งผู้ปกครอง 

2 พฤติกรรมทีไ่ม่พึง
ประสงค์อื่นๆชักชวน
เพื่อนไปในทางเสื่อม
เสีย/ท าให้เสื่อมเสยี
ช่ือเสียงของตนเองและ
โรงเรียน หรือความผิด
กรณีอื่นๆ โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ
คณะกรรมการกลุม่
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ระดับ 11 50 แจ้งผู้ปกครอง/
ท าทัณฑ์บน 

 
 ข้อ 8 การให้คะแนนความประพฤตินักเรียน 

8.1 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่ครูที่ปรึกษา ครูที่พบเห็น 
หรือคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พิจารณาเห็นสมควร
ได้รับคะแนนความประพฤติ ดังนี้ 

 
  



พฤติกรรมดี ระดับคะแนน 
1. สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 
 
 
 
2. ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ/ได้รับ
อันตราย 
3. แจ้งเบาะแสให้ครู-อาจารย์ ในกรณีที่
เพ่ือนกระท าความผิด 
4. ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
เพ่ือนนักเรียนจนได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากทางโรงเรียน 
5. เสียสละเวลา อุทิศ ช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
6. บ าเพ็ญประโยชน์ 

1. ระดับโรงเรียน   10  คะแนน 
2. ระดับจังหวัด     20  คะแนน 
3. ระดับภาค        30  คะแนน 
4. ระดับประเทศ   50  คะแนน 
                       50  คะแนน 
                  
                       20  คะแนน 
 
                       10  คะแนน 
 
 
                       10  คะแนน 
 
1. ระดับโรงเรียน   10  คะแนน 
2. ระดับจังหวัด     20  คะแนน 
3. ระดับภาค        30  คะแนน 
4. ระดับประเทศ   50  คะแนน 

   
 8.2 ครูทุกคนที่ให้คะแนนความประพฤตินักเรียน บันทึกข้อมูล
ตามแบบบันทึก ข้อ 10 และน าส่งที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ข้อ 9 การลดหย่อนโทษเมื่อนักเรียนคนใดเคยถูกตัดความประพฤติแล้ว แต่
ได้แก้ไขปรับปรุงด้านความประพฤติดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์แก่ครู และชุมชนทาง
โรงเรียนจะลดหย่อนโทษให้นักเรียนคนนั้น โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

9.1 การลดหย่อนโทษที่ได้เคยกระท าความผิดไม่ร้ายแรง ใน 1 
ภาคเรียน หากนักเรียนไม่กระท าความผิดในลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อน
โทษ โดยการลดคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดเฉพาะเรื่องนั้นๆลดลง 
ครึ่งหนึ่งของคะแนนความผิดเรื่องนั้นๆ ถ้า ภายใน 1 ปีการศึกษา (ในภาค
เรียนที่ 2 ต่อมาหลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว) หากนักเรียนไม่กระท าผิด
ลักษณะเดิมอีก ให้ลดหย่อนโทษการลดคะแนนความประพฤติที่เหลือจาก
การลดโทษครั้งแรกของเรื่องนั้นๆจนหมด   



9.2 การลดหย่อนโทษที่ได้เคยกระท าความผิดร้ายแรง ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาหาก นักเรียนไม่กระท าความผิดในลักษณะเดิม
อีกให้ลดหย่อนโทษโดยการลดคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดเฉพาะเรื่อง
นั้นๆ ลดลงครึ่งหนึ่งของคะแนนความผิดเรื่องนั้นๆ ถ้าภายใน 2 ปี
การศึกษา (อีก 12 เดือน ต่อมาหลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว) หาก
นักเรียนไม่กระท าความผิดในลักษณะเดิมให้ลดหย่อนโทษการลดคะแนน
ความประพฤติท่ีเหลือจากการลดครั้งแรกของเรื่องนั้นๆจนหมด หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของโรงเรียน 

9.3 ให้นักเรียนเป็นผู้ยื่นค าร้องขอลดหย่อนโทษโดยมีครูที่ปรึกษา
หรือ หัวหน้าระดับชั้นเรียนเป็นผู้รับรอง เสนอกรรมการกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน  เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

 ข้อ 10 แบบบันทึกการตัดคะแนนและการให้คะแนน 
เมื่อมีการตัดคะแนน หรือการให้คะแนนความประพฤตินักเรียนให้บันทึกข้อมูล
ตามล าดับไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
วันท่ี.................................................. 

 
หลักฐานบันทึกคะแนนความประพฤติ 

 
ช่ือ-สกุล......................................................................................... 
ช้ัน ม......../.........เลขท่ี.....................เลขประจ าตัว....................... 
- พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือ........................................................ 
- ตัดคะแนน..............................................คะแนน 
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์คือ.......................................................... 
...................................................................................................... 
คะแนนท่ีได้...............................................คะแนน 
ลงช่ือ..................................................................ผู้ตัด/ผู้ใหค้ะแนน 
ลงช่ือ..........................................................นักเรียน 
ลงช่ือ..........................................................หัวหน้าระดับ 
วันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ...................... 
 
 

  



ข้อ 11 ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มภาระกิจบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม  พ.ศ.2560 
 

 

            ลงชื่อ  บุญศักดิ์  ไมตรีจิตร์ 
(นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์) 

ผู้อ านวยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


