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รหัส รายการกระทำความผิด ตัดคะแนน แนวปฏิบัติ

 
๑๐๑ 

รายการกระทำความผิด
ตื่นนอนสายหลังจากเวลา ๐๕.๓๐ น. เกิน ๓ ครั้ง 

 

๕ 

 
ตักเตือน 

๑๐๒ ไม่ทำความสะอาด เกิน ๓ ครั้ง ๕ ตักเตือน 

๑๐๓ ไม่ทำภารกิจส่วนตัว เกิน ๓ ครั้ง ๕ ตักเตือน 

๑๐๔ ออกจากหอพักสาย เกินกำหนด เวลาเกิน ๓ ครั้ง ๕ ตักเตือน 

๑๐๕ ไม่รับประทานอาหารตามเวลาที่กำหนด เกิน ๓ ครั้ง ๕ ตักเตือน 

๑๐๖ ไม่ลงห้อง Study เกิน ๓ วัน ๕ ตักเตือน 

๑๐๗ ไม่ร่วมพัฒนาหอพัก ๕ ตักเตือน 

 

๑๐๘ 

รายการกระทำความผิด
มาโรงเรียนสายเกินเวลา  

 

๑๐ 

 

ตักเตือน 

 
๑๐๙ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่เข้าแถว ๑๐ ตักเตือน 

๑๑๐ หนีเรียน/ไม่เข้าห้องเรียน ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๑๑ ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ๕ ตักเตือน 

๑๑๒ ทำกิจกรรมอย่างอื่นในห้องเรียนขณะที่มีการเรียน ๕ ตักเตือน 

๑๑๓ หนีออกนอกบริเวณโรงเรียนหรือกลับหอพัก ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๑๔ ก่อกวน/ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของครูในชั่วโมงเรียน ๑๐ ตักเตือน 

 

๑๑๕ 
เอกสาร/บัตรประจำตัวนักเรียน
ปลอมแปลงเอกสารการเรียน ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๑๖ ปลอมลายมือชื่อครู/ผู้ปกครอง ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๑๗ อ้างอิง แก้ไขหรือปลอมเอกสารทางราชการ ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๑๘ นำเอกสารของโรงเรียนไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๑๙ จำหน่าย/จ่ายแจกเอกสารโดยมิได้รับอนุญาต ๑๐ ตักเตือน 

๑๒๐ ไม่พกบัตรประจำตัวนักเรียนติดตัว ๑๐ ตักเตือน 

๑๒๑ ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนแทนผู้อื่น ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

การตัดคะแนนความประพฤติ  ระหว่างภาคเรียน 
ของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 



รหัส รายการกระทำความผิด ตัดคะแนน แนวปฏิบัติ

 
๑๒๒ 

เครื่องแบบและการแต่งกาย
ใส่เครื่องแบบหรือชุดแต่งกายไม่ถูกระเบียบ 

 

๒๐ 

 
แจ้งผู้ปกครอง 

๑๒๓ ไม่สวมเครื่องแบบของตนเอง ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๒๔ สวมชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีคาบเรียน ๑๐ ตักเตือน 

๑๒๕ ใส่รองเท้าเหยียบส้น ๕ ตักเตือน 

๑๒๖ ไม่ประดับเข็มพระเกี้ยว ไม่ปัก ชื่อ-สกุล ๕ ตักเตือน 

๑๒๗ ปล่อยชายเสื้อ ๕ ตักเตือน 

๑๒๘ สวมเสื้อโดยไม่กลัดกระดุมเม็ดที่ ๒ จากคอ ๕ ตักเตือน 

๑๒๙ นักเรียนหญิงไม่สวมเสื้อทับใน ๕ ตักเตือน 

 

๑๓๐ 

ทรงผม
ทรงผมผิดระเบียบโรงเรียน 

 

๑๐ 

 

ตักเตือน 

 
๑๓๑ 

แต่งใบหน้าทาเล็บไว้เล็บยาวไว้หนวดเครา
แต่งหน้า ตกแต่งดวงตา ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๓๒ ทาเล็บมือหรือเล็บเท้าหรือเล็บยาว ๑๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๓๓ ไว้หนวดเครา ๕ ตักเตือน 

๑๓๔ ใส่คอนเทคเลนส์(สีไม่เป็นธรรมชาติ) หรือ Big Eye ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๓๕ ใส่ต่างหู(เฉพาะผู้ชายหรือหญิงที่ใส่เพื่อความสวยงาม) ๑๐ ตักเตือน 

 

๑๓๖ 

นำของต้องห้ามมาโรงเรียน
มีเงินเกิน๓๐๐บาทโดยไม่มีเหตุอันสมควร ๕ ตักเตือน 

๑๓๗ ใช้กระเป๋านักเรียนไม่ถูกต้องตามแบบ ๑๐ ตักเตือน 

๑๓๘ นำเครื่องมือสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน ๘๐ ทำทัณฑ์บน 

๑๓๙ นำสื่อลามกมาโรงเรียน หรือ มีไว้ในครอบครอง ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๔๐ ใส่เครื่องประดับ (ยกเว้นนาฬิกาที่มีสาย สีสุภาพ) ๕ ตักเตือน 

๑๔๑ พกพาอาวุธร้ายแรง  ๘๐ ทำทัณฑ์บน 

๑๔๒ นำวัสดุที่เป็นอันตรายเข้ามาในโรงเรียน ๓๐ ผู้ปกครอง 

๑๔๓ นำเครื่องเล่นที่ไม่เหมาะสมมาโรงเรียน ๑๐ ตักเตือน 



รหัส รายการกระทำความผิด ตัดคะแนน แนวปฏิบัติ

 
๑๔๔ 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
อยู่ในที่ลับหูลับตาสองต่อสอง 

 

๒๐ 

 
แจ้งผู้ปกครอง 

๑๔๕ แสดงกิริยาอาการของความพึงพอใจทางเพศ ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๔๖ กระทำอนาจาร ๔๐ เชิญผู้ปกครอง 

 

๑๔๗ 

การทะเลาะวิวาท
ทะเลาะวิวาทโดยไม่มีอาวุธ 

 

๒๐ 

 

แจ้งผู้ปกครอง 

๑๔๘ ทะเลาะวิวาทโดยมีอาวุธ ๕๐ ทำทัณฑ์บน 

๑๔๙ ทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่มโดยไม่มีอาวุธ ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๕๐ ทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่มโดยมีอาวุธ ๕๐ ทำทัณฑ์บน 

๑๕๑ ทำร้ายร่างกาย ๕๐ ทำทัณฑ์บน 

๑๕๒ ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในหมู่คณะ ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๕๓ กลั่นแกล้ง/รังแก/บีบบังคับ/ข่มขู่ รุ่นน้อง ๕๐ ทำทัณฑ์บน 

 
๑๕๔ 

ทำลายทรัพย์สิน
ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๕๕ ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

 

๑๕๖ 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ฉ้อโกง ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๕๗ รีดไถ ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๕๘ ลักขโมย ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๕๙ ขู่กรรโชก ๔๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๖๐ ขู่กรรโชก ใช้อาวุธ ๘๐ ทำทัณฑ์บน 

 

๑๖๑ 
การพนัน
เล่นการพนันโดยไม่เอาทรัพย์  ๑๐ ตักเตือน 

๑๖๒ มุงดูหรืออยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่มีการเล่นการพนัน ๑๐ ตักเตือน 

๑๖๓ นำมาหรือมีอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๖๔ เล่นการพนันโดยการเอาทรัพย์ ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 



รหัส รายการกระทำความผิด ตัดคะแนน แนวปฏิบัติ

 
๑๖๕ 

การใช้กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม
กลั่นแกล้ง ล้อเลียนผู้อื่น 

 

๕ 

 
ตักเตือน 

๑๖๖ กล่าวคำหยาบหรือพูดจาส่อเสียด ๑๐ ตักเตือน 

๑๖๗ กล่าวเท็จทำให้ผู้อื่นเสียหาย ๑๐ ตักเตือน 

๑๖๘ ดูหมิ่นเหยียดหยาม ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๖๙ ก้าวร้าวครูหรือผู้ใหญ ่ ๕๐ ทำทัณฑ์บน 

 

๑๗๐ 

อบายมุขและสิ่งเสพติด
สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ครอบครอง 

 

๘๐ 

 

ทำทัณฑ์บน 

๑๗๑ ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือมีไว้ในครอบครอง ๘๐ ทำทัณฑ์บน 

๑๗๒ เสพหรือมียาเสพติดร้ายแรงไว้ในครอบครอง ๑๐๐ ทำทัณฑ์บน 

 
๑๗๓ 

การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยมิชอบ
เข้าโรงเรียนเกินเวลาที่กำหนด ๑๐ ตักเตือน 

๑๗๔ แต่งกายผิดระเบียบออกนอกบริเวณโรงเรียน ๒๐ ตักเตือน 

๑๗๕ ปลอมแปลงลายมือผู้ปกครองหรือเอกสารต่างๆ ๔๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๗๖ ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๔๐ เชิญผู้ปกครอง 

 

๑๗๗ 

การนำของต้องห้ามเข้ามาในหอพัก
มีเสื้อผ้า รองเท้า เกินกว่าที่โรงเรียนกำหนด ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๗๘ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บไว้ในหอพัก ๔๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๗๙ มีขนม อาหาร หรือเครื่องดื่ม เก็บไว้ในหอพัก ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

 

๑๘๐ 

เบ็ดเตล็ด
รับประทานอาหารภายในห้องเรียน หรือ หอพัก  ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๘๑ กระทำการใดๆ ให้เกิดความสกปรกภายในโรงเรียน ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๘๒ เล่นกีฬาในห้องเรียนหรือในหอพัก  ๑๐ ตักเตือน 

๑๘๓ ทำให้เกิดเสียงดังสร้างความเดือดร้อนแต่ผู้อื่น ๑๐ ตักเตือน 

๑๘๔ ทุจริตในการสอบ ๖๐ ทำทัณฑ์บน 

๑๘๕ เชิญผู้ปกครองมาแล้วไม่มาตามกำหนด ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๘๖ หนีความผิดซึ่งหน้า ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๘๗ ไม่เก็บภาชนะหลังจากรับประทานอาหารแล้ว ๑๐ ตักเตือน 



รหัส รายการกระทำความผิด ตัดคะแนน แนวปฏิบัติ

 
๑๘๘ 

เบ็ดเตล็ด
เข้าห้องสายเกิน ๑๕ นาที ๕ 

 
ตักเตือน 

๑๘๙ ไม่ทำเวรประจำวัน ๑๐ ตักเตือน 

๑๙๐ หยุดเรียนโดยไม่ส่งใบลา ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง 

๑๙๑ สักตามร่างกาย ๕๐ ทำทัณฑ์บน 

๑๙๒ ไม่ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดพัดลม หลังจากใช้แล้ว ๑๐ ตักเตือน 

๑๙๓ ย้ายเตียงนอน หรือครุภัณฑ์อื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๐ ตักเตือน 

๑๙๔ ไม่วางรองเท้าไว้ในที่เก็บหรือวางไม่เป็นระเบียบ ๑๐ ตักเตือน 

๑๙๕ ตากเสื้อผ้าเปียกในหอนอนหรือแขวนไว้กับพัดลม ๑๐ ตักเตือน 

๑๙๖ ใช้น้องซักผ้า หรือ ทำงานส่วนตัว ให้ตนเอง  ๓๐ เชิญผู้ปกครอง 

๑๙๗ มาเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติในตอนเย็น ๕ ตักเตือน 

๑๙๘ ออกนอกหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๐ ตักเตือน 

๑๙๙ ทำการใดๆที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียน ๘๐ ทำทัณฑ์บน 

๒๐๐ ไม่ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำสั่งที่ครูหรือโรงเรียนแจ้ง ๑๐ ตักเตือน 

การลงโทษนักเรียนที่มีคะแนนความผิดสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียน

ถูกตัดคะแนนสะสม ๕ – ๑๐  แจ้งผู้ปกครอง  
ถูกตัดคะแนนสะสม ๑๑ – ๒๐  เชิญผู้ปกครอง บำเพ็ญประโยชน์ ๒ ชั่วโมง 

ถูกตัดคะแนนสะสม ๒๑ – ๔๐  เชิญผู้ปกครอง บำเพ็ญประโยชน์ ๔ ชั่วโมง 

ถูกตัดคะแนนสะสม ๔๑ – ๖๐  ทำทัณฑ์บน บำเพ็ญประโยชน์ ๖ ชั่วโมง 

ถูกตัดคะแนนสะสม ๖๑ – ๘๐  ทำสัญญาเงื่อนไข บำเพ็ญประโยชน์ ๘ ชั่วโมง 

ถูกตัดคะแนนสะสม ๘๑ – ๑๐๐  ทำสัญญาเงื่อนไข 

บำเพ็ญประโยชน์ ๑๐ ชั่วโมง และเข้า

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ถูกตัดคะแนนสะสม เกิน  ๑๐๐ ขึ้นไป ทำสัญญาเงื่อนไข 

ขอย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

สังคม 



รหัส รายการกระทำความดี

 
๕๐๑ 

กระทำความดีต่อไปนี้ได้เพิ่ม๕คะแนน
รักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการทำเวรประจำของตนเอง 

๕๐๒ เก็บเงินหรือของตกได้ นำไปแจ้งเพื่อประกาศหาเจ้าของ 

๕๐๓ ช่วยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพื่อนนักเรียน 

๕๐๔ ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ด้วยกว่าตน เช่น ด้านการเรียน การปรับพฤติกรรม  

๕๐๕ เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

๕๐๖ ทำความดีอื่นใดที่เทียบได้กับรหัส ๕๐๑ - ๕๐๕ 

 

๕๐๗ 

กระทำความดีต่อไปนี้ได้เพิ่ม๒๐คะแนน
ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนด้วยความตั้งใจ  

๕๐๘ ชี้ช่องทาง หรือแจ้งแหล่งอบายมุขให้ครูทราบเพื่อการป้องกันและแก้ไข 

๕๐๙ แจ้งชื่อผู้กระทำผิดหรือความเสียหายกับโรงเรียนหรือส่วนรวม ให้ครูทราบ 

๕๑๐ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

๕๑๑ ทำความดีอื่นใดที่เทียบได้กับรหัส ๕๐๗ - ๕๑๐ 

 

๕๑๒ 
กระทำความดีต่อไปนี้ได้เพิ่ม๓๐คะแนน
นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนทำให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น 

๕๑๓ แข่งขันระดับจังหวัดได้รับรางวัลที่ ๑-๓ 

๕๑๔ ทำความดีอื่นใดที่เทียบได้กับ  ๕๑๒ – ๕๑๓ 

๕๑๕ 

กระทำความดีต่อไปนี้ได้เพิ่ม๕๐คะแนน
นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนทำให้บุคคลภายนอกรู้จัก เชื่อถือและนิยมยกย่อง 

๕๑๖ แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลที่ ๑-๓ 

๕๑๗ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคขึ้นไป 

๕๑๘ ทำความดีอื่นใดที่เทียบได้กับ ๕๑๕- ๕๑๗ 

การเพิ่มคะแนน/ความประพฤติ  ระหว่างภาคเรียน  
ของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 



การยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคะแนนความดีสะสม ในแต่ละภาคเรียน 

คะแนนรวม ๑๐๐ – ๑๙๙    คะแนน    มอบเกยีรตบิตัร  ระดบั ผา่น 

คะแนนรวม ๒๐๐ – ๒๙๙  คะแนน    มอบเกยีรตบิตัร  ระดบั ด ี

คะแนนรวม ๓๐๐ – ๓๙๙   คะแนน    มอบเกยีรตบิตัร   ระดบั ดเียีย่ม 

คะแนนรวม ๔๐๐  คะแนนขึน้ไป       มอบเกยีรตบิตัรและเขม็เกยีรตยิศ  ระดบั ยอดเยีย่ม 

 

สำนกังานผูอ้ำนวยการโรงเรยีน 

ครู และบคุลากรทุกท่าน ของ 

โรงเรียนบรมราชนีินาถราชวทิยาลยั 

มหีนา้ที ่หกัและเพิม่คะแนนพฤตกิรรมของนกัเรยีน 




